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ROZDZIA PIERWSZY.

PRZYBYCIE KOCIUSZKI.

I.

Legiony, po Campoformiu i odejciu Bonapartego,

jedno miay zadanie najblisze a najtrudniejsze: trwa.

To proste haso zaraz wtedy, rozczarowanym przez po-

kój, osamotnionym przez strat opiekuna, rzuci rozu-

mny sercem prostak, acinnik Wybicki: durae et vosme

rebus sewate secundis. Naleao wytrwa i dotrwa do

nowego, napewno nieuclironnego w bardzo bliskiej przy-

szoci, a moe pomylniejszego dla sprawy narodowej,

wielkiego w Europie przesilenia. Ale ku temu nieodzo-

wnie dwóch trzeba byo warunków: utrzymania narodo-

wej odrbnoci organizacyjnej legionów; utrzymania ich

narodowej jednoci duchowej. Obiedwie te rzeczy byy
arcynieatwe.

Nasampierw, jak byo do przewidzenia, izby pra-

wodawcze medyolaskie, i to najpewniej w tajnem po-

rozumienia ze swym rzdem, uchyliy si od zatwier-

dzenia konwencyi legionowej z listopada 1797 r. Na-

próno Wybicki, w wymownym licie otwartym do pra-

wodawców cyzalpiskich, zaklina ich, w imi najwit-
szych wspólnych de republikaskich, aby nie odma-

wiali potwierdzenia zawartej ku obustronnemu dobru

umowy i nie zawiedli nadziei narodu polskiego i D-
browskiego, który „nie przyszed tu w roli werbownika,

dla handlowania swobod i honorem ludzi wolnych".

Napoleon a Polska III. 1
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Niedo, e upierano si przy odmowie ratyfikacyi, lecz,

co wicej, usiowano rozbi odrazu rdze narodowy le-

gii, przez wprowadzenie do nich oficerów obcych. Ma-
jc mianowicie na myli wprowadzenie woskich, na po-

cztek zrcznie podawano francuskich. Powoywano si
za przytem najfaszywiej na wspomniany dawniejszy

rozkaz Bonapartego, przewidujcy moliwo umieszcza-

nia w legiach Francuzów, a do jednej czwartej. By to

fasz podwójny. Popierwsze bowiem tamten rozkaz odnosi

si do czasu, kiedy w legiach jeszcze by brak, a nie,

jak teraz, nadmiar oficerów Polaków. A powtóre, nigdy

nie by wprowadzony w wykonanie. To te obecnie te-

mu zoliwemu zamachowi cyzalpiskiemu bezwzgldnie
sprzeciwi si Wielhorski, pozostawiony razem z Wy-
bickim w Medyolanie.

Na szczcie, przyszed im z sukursem, wanie
w kocu grudnia 1797 r., od Bonapartego z Parya,
przybywajcy do Medyolanu, prowizoryczny wódz na-

czelny Berthier. Uspokoi on Wielhorskiego i popar go

przeciw Cyzalpinom, „tym gupcom, nie pojmujcym, jak

bardzo Wy (legionici) moecie im by poyteczni". Na-
stpnie za, w kocu stycznia 1798 r., po drodze na wy-
praw rzymsk, na obiedzie w Fano u Dbrowskiego,
powstrzymanego w dalszym do ziem papieskich pocho-

dzie, Berthier „wspomina, co ma za wiadomoci od Bo-

naparty o Polsce, jakie nadzieje; kaza by w gotowo-

ci do marszu w kupie". Pozwoli te, wedle zawieszo-

nej konwencyi listopadowej, cign artylery polsk
do legii. Otwiera nawet jakie nieokrelone i przesad-

ne widoki ze strony Austryi. „Upewnia() o egzysten-

cyi kraju naszego; powiada(), i równie Bonaparte, jak

i dwór austryacki, cae usiowanie oy ku temu celowi;

i e Wiede bdzie drog legionów, powracajcych do

swojej ojczyzny". Tak donosi obecny przy tej z Berthie-

rem rozmowie sangwiniczny Kniaziewicz. Lecz i chodniej-

szy Dbrowski zawiadamia o niej Wielhorskiego z lepsz
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w sercu otuch. „Bdziemy—pisa—szczliwi i w pomylnej
porze na wasnej przypomina sobie ziemi, emy wszyst-

ko czynili dla ojczyzny"; za mody oficerek legionista

Drzewiecki dopisywa pod adresem czuego Wybickiego:

„Niech yje Polska!... Powrócim, na ziemi wasn i wten-

czas dopiero w panienkach bdziem si kocha".
Alici, wnet po odjedzie Berthiera, zaczy zno-

wu nadchodzi wieci fatalne o zgubnych zamiarach

rzdu cyzalpiskiego, noszcego si wprost z myl
„zniszczenia legionów polskich, dymisyonowania ofice-

rów i rozmieszczenia ochotników (szeregowców) po woj-

skach swoich". Dbrowski struchlay posa natychmiast,

w poowie lutego 1798 r., Berthierowi do Rzymu prob na-

glc o zabieenie podobnemu nieszczciu i ratowanie le-

gii od „twardej alternatywy, bd skazania ich na roz-

proszenie i wóczgostwo, bd te wzicie pod obce

jarzmo i wcielenie przemoc do niemiych im wojsk (cyz-

alpiskich)". Wprawdzie Berthier niezwocznie w ser-

decznej odpowiedzi stara si rozproszy te najgorsze

obawy, obiecujc sam „uczyni, co tylko bdzie w jego

mocy". Przytem zreszt bez zej myli wyrazi ycze-
nie do draliwe, aby „kilku dobrych i roztropnych ofi-

cerów" polskich wstpio do suby powstajcej Repu-
bliki rzymskiej. Jednakowo trudno ju byo wyzby
si powanego niepokoju. Bardzo te by moe, i do

podjtego w tym mianowicie czasie niefortunnego kroku

Dbrowskiego pod adresem Bernadotta i Wiednia, obok
poprzednich napomknie Berthiera o rzekomych wido-

kach austryackich, przyczyniy si równie niniejsze ko-
poty i wprost niebezpieczestwo, groce sprawie legio-

nowej od Cyzalpiny. W kadym razie pooenie legio-

nów pozostao bardzo niejasnem. Organizacya ich za-

wisa w powietrzu, pomidzy pierwotn konwency le-

gionow lombardzk, formalnie zgas, a now cyzalpi-
sk, formalnie nieuprawomocnion. Nadomiar za bied
i trosk zwikszay niezwyke wypadki dni i miesicy
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najbliszych: niebezpieczna chwiejno w polityce, ko-

mendzie naczelnej i samyche szeregach armii francu-

skiej; przelotne zjawienie si Masseny i bunt wojskowy

rzymski; odwoanie przyjaznego Berthiera i przybycie

nieobliczalnego Bruna; afera wiedeska Bernadotta; wresz-

cie odpynicie gdzie daleko, moe nazawsze, Bona-

partego.

Jeli tym sposobem podstawa organizacyjna legio-

nów cigle jeszcze nie bya ubezpieczon nazewntrz, to

nie bya równie ustatkowan naleycie gówna jedno-

ci i karnoci podwalina wewntrzna. Uosabia j sam

twórca ich, Dbrowski. Przeciw niemu te, a tem sa-

mem przeciw jego^ tworowi, dawne i nowe szy podko-

py z rki rodaków. Podawnemu przewodzia tu nie-

szczsna Deputacya paryska. Zbankrutowana politycznie

do cna, gaszona coraz bardziej bijcym w oczy wido-

kiem odrodzonej w legionach, bez niej i wbrew niej, po

rzdnej siy zbrojnej narodowej, napróno swoj rzeko-

m si konspiracyjn wci przechwalaa si natrtnie

przed rzdem francuskim. W podawanych Dyrektorya-

towi kamliwych memoryaach powtarzaa bajki niestwo-

rzone o nadzwyczajnej potdze swego tajnego „towa-

rzystwa centralnego", o „bdcych z niem w zwizku
nieprzerwanym przeszo IGO.punktach na caej powierzch-

ni Polski, gdzie w kadym z tych punktów wszystko

jest gotowe do wybuchu na pierwsze haso". Na zasa-

dzie tych bajek owiadczaa bez zajknienia, i „w razie

wznowienia wojny, Republika francuska moe najnieza-

wodniej liczy na dywersy" rewolucyjn polsk. A nie

chcc parzy si na zaprzyjanionych z Francy Pru-

sach, ani te tyka Austryi, zwaszcza po kompromitacyi

wooskiej i pokoju campoformijskim, swój ferwor spisko-

wo-powstaczy wyadowywaa obecnie Deputacya naj-

chtniej przeciw dalekiej Rosyi. Skadaa niedorzeczne

projekty powichrzenia jej buntem, zgromienia orem;
podawaa faszywe wykazy jej zasobów wojennych i t. p.
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Za nadomiar deputacyjni nad Sekwan gowacze czy-

nili to w czasie, kiedy na zwizki tajne, lekkomylnie i zby-

tecznie, bez sumienia i bez celu, prócz chyba celu czysto fak-

cyjnego, powoane przez nich do ycia w dzielnicy rosyj-

skiej, okropna spada klska. Z natchnienia Deputacyi pa-

ryskiej, a ramienia Centralizacyi lwowskiej, zostay, jak na-

mi eniono, na tle potrzebnych doranych komunikacyi legio-

nowych, zaszczepione staraniem Giedroycia i towarzyszów

zgoa niepotrzebne stae organizacye spiskowe na Litwie

i Woyniu. Tak byy zawizane, latem 1797 r., „asocyacye"

tajne w ucku, Dubnie, Brzeciu, Misku, wreszcie

i w Wilnie, gdzie spisano akt ^konfederacyi" litewskiej

w gucie krakowskiej i wooskiej. Zaczem w kilka ju
tygodni, skutkiem nieostronoci, zdrady, doniesie au-

stryackich i pruskich, przyszo oczywicie odkrycie

wszystkich tych robót. Nastpiy aresztowania masowe
jesieni 1797 r., straszliwe ledztwa i wyroki w ucku,
Wilnie i Petersburgu zim t. r. Nastpio dalej zesanie

mnóstwa ofiar na Sybir, powszechne represye i przela-

dowania, znamionujce stanowcz odmian dotychczaso-

wej wzgldniejszej postawy Pawa w rzeczach polskich.

Rozbicie organizacyi woysko-litewskiej byo przegryw-

k do podobnego niebawem losu galicyjskiej. Dni Cen-

tralizacyi lwowskiej byy policzone. Bya ona ju po-

derwana z gruntu przez aresztowania, dokonane w ci-

gu 1797 r., naskutek wooskiego pogromu. Odtd we
wszystkich swych rozgazieniach zostaa ujta niewidocz-

nie w sie policyi tajnej austryackiej. Ai wreszcie

miaa z kolei zosta rozbit doszcztnie w cigu 1798 r.,

pocigajc za sob znowu ofiary niezliczone.

Ale matacze deputacyjni paryscy na takie nie ogl-

dali si drobnostki, jak te klski i ofiary w dalekim kra-

ju rodzinnym. Na bezpiecznym bruku nadsekwaskim
oni wci bynajmniej nie tracili fantazyi. Wysi ponad

poczucie odpowiedzialnoci za swoje niepowodzenia a na-

prawd winy cikie, poprostu niepoczytalni pod wzgl-
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dem moralno-politycznym, co tracili w kraju, to starali

si tanim sposobem wetowa sobie w Paryu. Korzystali

w tym celu z biorcych tam znów gór mtów quasi ja-

kobiskich. Przedewszystkiem za, dla wynagrodzenia do-

znanej wasnej spiskowej konfuzyi, tem namitniej stara-

li si pogry sukces legionowy Dbrowskiego. Byo te
pewne psychiczne powinowactwo midzy wrogoci nie-

przejednan, jaka Bonapartego za wyszo jego talen-

tu i czynu cigaa we Francyi, a wciek nagank, ci-

gajc Dbrowskiego na wychodctwie. Zgoa niewspó-

mierna co do rzeczy i czowieka, pyna ona przecie po-

czci z instynktów pokrewnych. Zreszt, na inny spo-

sób, na innem podou, lecz wci z pokrewn domiesz-

k warcholsk, podobna naganka dotknie w czasie naj-

bliszyni nietylko Dbrowskiego, lecz równych mu albo

wikszych w narodzie, Kniaziewicza czy Czartoryskiego,

Kociuszk czy ks. Józefa. Wystawiaa te ona z tego

wzgldu zjawisko gbsze, którego przemilcze niewolno.

Nie przemilcza go wierny legionowy poeta, acz nienajle-

piej wtedy dla Dbrowskiego nastrojony, ale zotem, mi-

ujcem sercem czuy zarówno na porywy wzniose, jak

i na zboczenia obdne swego narodu. Nie ukry, i
w legionowej odzi zbrako „jednoci i miru. Nikt nie

chcia robi wiosem, kady pragn steru". A cho „ko-

rab daleko jeszcze by od ldu. Sternicy si kócili o no-

wy ster rzdu. I chcc dom na nadziei ksztaci budo-

wany. Ten podwysza sklepienia, ten odmienia cia-

ny, A czego jeszcze wspomnie niemona bez sromu. Ju
si nawet o miejsca kócili w tym domu... Ani w rod-

kach ratunku jednoci nie byo. Ten chcia powsta przez

pomoc, drugi wasn si".
Jednakowo, w imi prawdy, raz po razie wypomi-

najc to zjawisko opakane i zawart w niem gorzk na-

uk, wypada te ponownie podnie uczynione ju za-

strzeenia i wyrozumie rzeczy nie w oderwaniu, lecz

w zwizku z ywym splotem powszechniejszych zjawisk
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>óczesnych. Bezdomna gromadka emigrancka i legio-

nowa, niezawise od tego, co si wewntrz niej dziao,

pozostawaa cigle pod bezporedniem cinieniem niesy-

chanego politycznego i duchowego zamtu, kbicego
si ponad ni, dokoa niej, we Francyi, Woszech, Eu-

ropie. Wchodzio tu w gr rozprzenie, szerzce si
w rzdzie, opinii, nawet armii francuskiej; niezadowole-

nie, nurtujce spoeczno wosk; przenikajce wszdy
krecie wpywy koalicyjne, szczególnie po dojciu pokoju

i odejciu Bonapartego, a w przededniu nowej zawieru-

chy europejskiej. Wszystko to razem wytwarzao atmo-

sfer rozkadow, od której odgrodzi si Polacy nie

mieli poprostu sposobu. Byo dla nich czystem niepodo-

biestwem rozezna si w odmcie hase i de naj-

sprzeczniejszych, a co gorsza, przybierajcych najprze-

ciwniejsze istotnej swej treci oblicze. ywioy ultrare-

wolucyjne, niosce propagand wolnociow wiata,

w sameje Francyi mimowoli suyy kontrrewolucyi;

we Woszech wrcz obracay si przeciw Francyi; tu

i tam, chcc niechcc, pracoway dla koalicyi. Pomidzy
robot wyzwolecz a dezorganizacyjn wytwarzaa si
równolego niebezpieczna i nieuchwytna. Polacy, ci-

gani do tych robót jakobiskich w Paryu, patryotycz-

nych w Medyolanie lub Rzymie, musieli czstokro
w najlepszej wierze zabkiwa si na manowce. Mogo
tak sta si tembardziej, i nieraz w najlepszej te my-

li tam ich cigano.

Nadzwyczaj ciekawem tego wiadectwem byo wy-

stpienie, skierowane temi czasy do samego Dbrow-
skiego od szczerego przyjaciela i obrocy sprawy pol-

skiej, gorcego patryoty, jakobina i emigranta niemiec-

kiego nad Sekwan, Frankoczyka Rebmanna. Wybitny

dziaacz i pisarz nadreski, chory republikanów po-

udniowo-niemieckich, sroej jeszcze zawiedzionych na

Francyi i nieboszczyku Hochu, ni republikanci pó-

nocno-woscy na Bonapartem, bogosawi on serdecznie
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trudom Dbrowskiego i jego legionistów. Ale zarazem

wzywa do zczenia wysile skrzywdzonej Polski

a „nieszczsnych Niemiec, ciemionych, zdradzanych

przez tych samych (Francuzów), którzy nam przyrzekali

pomoc... Niechaje przyjaciele wolnoci obojga narodów
(Polski i Niemiec) podadz sobie donie, niechaj zespol

swoje dziaania!... A wic jednoczmy si! Wosi, Polacy,

Niemcy, Szwajcary, pumy w niepami uprzedzenia na-

rodowe i oczekujmy zbawienia nie od Francyi, lecz od

wasnych wysików naszych!" Ten gos Niemca jakobina

do wodza legionów polskich, niby najwczeniejsza na

swój sposób zapowied Modych Niemiec, Wiosny naro-

dów, albo bodaj Internacyonau, znajdzie sobie blisze

odbicie, ju po leciech kilkunastu, w próbach skojarzenia

Tugendhundu pruskiego z generalicy i konspiracy

Ksistwa Warszawskiego. Bez Francyi teraz oznaczao-

by przeciw Francyi, jak potem bez Napoleona—przeciw

Napoleonowi. Tak czy owak, skoczyoby si na pójciu

z koalicy; za pontne hasa rewolucyjno-wyzwolecze

ulotniyby si bez ladu. Owó podobnie pocigajce
hasa wciskay si teraz do uszu emigracyi polskiej od

marzcych o zjednoczeniu caej swej ojczyzny patryo-

tów woskich. W Medyolanie, có dopiero w Wenecyi,

równy bowiem by obecnie al o Leoben i Campoformio,

jak póniej w Warszawie o Tyl i Schoenbrunn. Wci-

skay si zarazem hasa pokrewne od marzcych o repu-

blikanizacyi wiata i ludowadczym do Konwencyi na-

wrocie pogrobowców jakobiskich francuskich. W Pary-

u bowiem równa bya obecnie ich niech do Bonapar-

tego i zorzeczenie na gospodark dyrektoryaln, jak

póniej na samowadztwo napoleoskie. Szczytne hasa
idealne, goszone przez zapaleców szczerych, cho za

kulisami i we Francyi i we Woszech peno faszywych

byo braci, zwaszcza reyserujcych wygów rzdowych
i generalskich, trafia musiay do niejednej z modych,

gorcych, niedowiadczonych gów wychodczych pol-



17

skich, dogadzajc intrydze wygów deputacyjnych, wno-

szc zamt i rozdwojenie do prostego, jednolitego legio-

nowego przedsiwzicia. Lecz, koniec kocem, te bdy
pozostay w znikomej stosunkowo mniejszoci. Nie

zwichny one rzeczy. Okupione za byy stokrotnie

przez ofiarno bdzcych, przewaone przez zdrowy
instynkt ogromnej wikszoci legionowej. Zamiast da-

remnie „wiata dawn burzy posta, — tak odzywa si
ten instynkt sowem lapidarnem prawego legionisty —
Polak pragn szczególnie sw wasno wydosta. I po-
chych z Ikarami nie dzielc ukadów, da tylko od-

zyska szczliwo naddziadów. Ufny w dzielnem ra-

mieniu, a bardziej w swej sprawie, O wasnej, nie o wia-
ta zamyla poprawie**.

W kadym razie, chorob fakcyjn przeby dopie-

ro musiay legiony. Nie moga ona zreszt by im oszcz-

dzon ju chociaby ze wzgldu na dorywczo i nie-

jednostajno zapeniania si kadrów oficerskich. Przy-

pyw wieych oficerów rodaków, tak bardzo upragnio-

ny, bywa te z koniecznoci dosy w swym skadzie

mieszany, odbywajc si ród warunków i trudnoci wy-
jtkowych. W niniejszej mianowicie, przeomowej porze,

zjawio si do legii sporo ochotników z dzielnicy rosyj-

skiej, uszych przed tamecznym pogromem zwizkowym.
By ród nich taki kwiat niepokalany ziemi i kultury

polskiej, wyrosy gdzie na zapadem Polesiu, jak Cy-
pryan Godebski. Bya to dojrzaa ju dusza mska bez

skazy adnej. Równie prosty, prawy, pewny jako czo-

wiek i obywatel, wystawia on wzór nieodrodny tej

przewietnej maej szlachty, co naprawd zbudowaa
wielko pastwow i duchow Rzpltej. By to wzorowy
polski onierz, sprawny i bitny,* który pikn za kraj

polegnie mierci. By polski pieniarz rzewny i szcze-

ry, którego skromnej, czasem umiechnionej pogodnie,

czciej bolenie powanej, muzy samouczki obozowa nu-

ta narodowa cudnie odyje w potnej harfie maego te,
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kresowego szlaclietki, a najwikszego budowniczego

Polski porozbiorowej, Mickiewicza. Razem z Godebskim

stawi si do legii modziutki jego przyjaciel Kossecki

Ksawery. Uksztacony, zdatny Woyniak, by przecie

z gliny duo poledniejszej, nie z tego ju kruszczu,

cho jeszcze teraz z ognistym modoci poyskiem, zanim

w póniejszym ochonie i skruszeje wieku, a wreszcie

pod staro, zgoa wyziby i zmarniay, skoczy w su-
bie paskiewiczowskiej i rosyjskim generalskim mundu*

rze. Stawi si take w tym czasie przedsibiorczy Po-

dolak, wyborny kawalerzysta, Aleksander Róniecki.

miay, zgrabny, nikczemny, w modej piersi patryo-

tycznego spiskowca i legionisty, ukrywa te zarody nie-

cne, jakie wyprowadz go w kocu na szefa policyi taj-

nej pod W. Ksiciem Konstantym.

Jakkolwiekbd, bez wzgldu na ich rónowarto,
ród tych wietnych poczci, nowych nabytków legiono-

wych, silne byy konspiratorskie wpywy kierownicze

Dep^tacyi. W niejakiej mierze, pod uczonym Dmochow-
skiego i Szaniawskiego urokiem, ulega im nawet taki

umys jasny i czysty, jak Godebski. Wyradza si std
mimowoli pewien niejasny, nieufny stosunek do naczel-

nej w osobie Dbrowskiego wadzy legionowej. Równo-
czenie odbywa si znaczniejszy jeszcze do legii na-

pyw rozbitków partyzanckich, uszych przed pogromem
konfederackim wooskim, zbiegajcych si tumnie z Tur-

cyi do Woch. I midzy nimi take wietnych onier-
skich, jak poczciwiec Maachowski Kamierz, subista
Blumer Ignacy i mnóstwo innych tej miary nie brako
postaci. Ale roio si tu take od zabitych stronników

deputacyjnych najskrajniejszego gatunku, troch byo
figur podejrzanych, a najwicej wybornych zapewne serc

patryotycznych, lecz gów rozsejmikowanych, rozkonspi-

rowanych, niedojrzaych i skro niekarnych. „Zacna
i ochocza modzie,—wyrozumiale o nich uprzedza D-
browskiego Rymkiewicz, ekspedyujc mu ich morzem
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ze Stambuu—która std jedzie z Wami czy si, jest

midzy sob w porónieniu. Roztropno i przezorno
radziy mnie tu ich oddzielnie trzyma i oddzielnie am-

barkowa. Potrzeba ich bdzie równie i po batalionach

oddzielnie umieci, dla spokojnoci i uniknienia zych
skutków". Nietrudno byo przewidzie, e ta skaczca

sobie do oczu juodzie zwikszy jeszcze kopoty D-
browskiego, konfederowana przeciw niemu przez nasya-

nych jej z Parya spiskowych mentorów.

Tutaj zreszt pomcio si na Dbrowskim, i za-

niedba on zapewni sobie zawczasu braterskiej pomocy
jedynego czowieka, zdolnego najlepiej poradzi sobie

z t najburzliwsz fal wycliodcz, Rymkiewicza. Fran-

ciszek Rymkiewicz pochodzi z zuboaej szlachty mudz-
kiej. Pierwotnie przeznaczony do stanu duchownego, wst-
pi zamodu do Towarzystwo oo. jezuitów. Wkrótce jednak

porzuci luby zakonne, oeni si i powoaniu woj-

skowemu powici. Zaliczony do suby rosyjskiej,

wszed jako sierant do starotulskiego puku piechoty.

Odby potem, w stopniu kapitaskim, kampani tureck,

w której tylu nieladajakich, w rodzaju Zajczka lub

Chopickiego, Polaków, pod wodz Potemkina i Suwo-
rowa, pomagao Katarzynie zwalcza póksiyc. Wszak-
e przed rozprawieniem si imperatorowej z Wielkim
Sejmem, wzi w stopniu sekundmajora dymisy ze su-
by rosyjskiej. Podczas wtargnicia wojsk carowej do

Polski 1792 r., trzyma si cakiem na uboczu. Ju po

tej wojnie i upadku sprawy majowej, zacign si do re-

formowanej pod znakiem targowickim, skazanej na za-

gad, armii Rzpltej. Niebawem jednak w insurekcyi ko-

ciuszkowskiej odsoni istotn sw w^arto patryotyczn
i oniersk. Bi si walecznie i z podpukownikostwa, pra-

wie zawsze w ogniu, dosuy si rangi generamajo-
rowskiej. Zmudzin to by zamknity, kanciasty, drali-

wy, przytem arcydobry, std czasem i zych ludzi na-

rzdzie. Zraony, jak tylu innych, lich wtedy jezuick
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nauk, tern skrajniej do wolnomylnycli i demokratycz-

nych przerzuci si poj. Umys to by owiecony, ze

ladem lepszego uksztacenia, nawet w poezyi niemiec-

kiej oczytany, jak wiadczy pikna epistolarna jego

niemczyzna. Bardzo zreszt sumienny, cisy w penie-

niu obowizku, z przebytej kilkunastoletniej twardej

szkoy onierskiej rosyjskiej wyniós tem hartowniejsz
cnot narodow, tem tkliwsze pod surowym pozorem dla

rodaków uczucie, tem czystsz gotowo oddania siebie za

nich w ofierze. Rówienik Dbrowskiego, by podczas

insurekcyi dzielnym jego w wyprawie wielkopolskiej

towarzyszem i druhem serdecznym. Nastpnie, po upad-

ku powstania, obarczony zosta, jak wspomniano, od

skrajniejszej partyi wychodczej, beznadziejn misy
stambulsk. Skoro jednak tylko zasysza nad Bosforem

o narodzinach imprezy legionowej woskiej dawnego
wodza i przyjaciela, Rymkiewicz natychmiast zwróci si
do Dbrowskiego z owiadczeniem gotowoci stawienia

si u jego boku. Raz po razie odtd w tym celu naj-

wymowniejsze zaklcia, bagania, w przelicznych ze

Stambuu do Woch ponawia listach, ale dugo, zadu-

go, z obojtnem spotyka si milczeniem. Zdaje si, e
Dbrowski umylnie nie kwapi si ze sprowadzeniem

czowieka, cieszcego si zbyt wydatn samoistn powa-

g, popularnoci i wpywem, zblionego zreszt raczej

do partyi przeciwnej, zdolnego moe zosta w legiach

jej orodkiem, a przez to gronym spózawodnikiem. Zda-

je si, e nawet w sprawie nominacyi szefowskiej Rym-
kiewicza niecakiem jasne zajmowa stanowisko. W ka-

dym razie z odpowiedzi swoj i przywoaniem go wy-

bra si bardzo póno, kiedy dalej zwleka byo wprost

niepodobna. By to bd, pyncy poniekd z zaznaczo-

nej, wród znakomitych zalet, przykrej przywary w cha-

rakterze Dbrowskiego, pewnej podstpnoci ambicyj-

nej. Ale ten bd pomci si musia i mia te istotnie

skutki niedobre. Zwarzy nazawsze stosunki obustronne,
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zrazi Rymkiewicza, a tern samem osabi Dbrowskiego
w wytoczonej mu przez przeciwników walce.

Smutna ta walka, przeniesiona z Parya do Medyo-
lanu, przybieraa tam w chwili obecnej ksztaty wrcz
potworne. Byle zwali Dbrowskiego, nie wahano si pod-

cina samej modej gazi legionowej. Nie cofnito si przed

wyzyskaniem wynikych o niedosz konwency drali-

wych i gronych z Cyzalpin zatargów. Niesychanym
wprost sposobem, szczególnie od ukazania si tu Mali-

szewskiego, z miejscow cyzalpisk sprzymierzya si
wasna polska „kabaa, czernica konduit legii". Zna-

leli si „intryganci z Polaków, co chc oburzy Dy-
rektoryat cyzalpiski przeciw legiom**. Zacza si destru-

kcyjna, na zo, samobójcza robota, któr ze zgroz od-

krywali Dbrowskiemu Wielhorski, Tremo, Dembowski,
w medyolaskich swych doniesieniach. Jednoczenie czy-

sto osobista na Dbrowskiego naganka przechodzia od

bróde poktnych do otwartej napaci. Pierwszy swar-

liwy Kosiski wszcz brutaln z Dbrowskim burd.
W wystosowanem do obraliwem pimie francuskiem,

podanem zaraz do wiadomoci Francuzów i Wochów,
a rozesanem te okólnie w przekadzie wszystkim ofi-

cerom Polakom, mia pitnowa go, jako „interesowne-

go" z Saksonii przybysza, usiujcego „pod mask spra-

wy publicznej" ukry „zayo z Suworowem", wysugi
dla Prus i inne grzechy dawne. Z kolei, w Paryu uka-

za si z druku, równie po francusku i polsku, pod fa-

szywem nazwiskiem, sfabrykowany przez Dmochowskie-
go z Szaniawskim, paszkwil ohydny, „List" otwarty do D-
browskiego. By on komunikowany zaraz wadzom i gaze-

tom paryskim i medyolaskim, w mnóstwie odbitek rozpo-

wszechniany w legiach, i wprost samemu spotwarzonemu ge-

neraowi posany odDeputacyi, niby akt oskarenia. Ods-
dzano Dbrowskiego w tern pimie od czci i wiary, jako tar-

gowickiego, moskiewskiego, pruskiego zdrajc i sprzedaw-

czyka. Chciano oczywicie za wszelk cen poderwa
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i stanowisko jego urzdowe, i ufno w nim a nawet su-

bordynacy podkomendnych. W rzeczy samej, od poje-

dynczych oficerów legionowych poczy do gsto wpy-
wa do niego proby o abszyty. Niektórzy z nich, przez

szkodliw, zasaniajc si Berthierem namow, dali si

skusi do suby pod now chorgwi radykalnej Repu-

bliki rzymskiej. Pikny protest Chopickiego i oficerów

jego batalionu ledwo zapobieg szerzeniu si tej po-

kusy, grocej rozamem i spaczeniem caej, wspartej na

Cyzalpinie, organizacyi jednolitej korpusu polskiego.

Nie pozosta te bez wpywu odgos wojskowego

w Rzymie buntu, skd iskra pada a do Mantui, wywo-
ujc podobne rozruchy w tamecznym garnizonie fran-

cuskim, obejmujcym równie legionistów Polaków.

Rzecz bya tem powaniejsza, i w tym buncie mantua-
skim pokaza si lad widomy prowokacyi austryackiej,

przyczem w szczególnoci miano na widoku rozbicie po-

ktnemi sposoby organizacyi legionowej polskiej. Ko-

mendy pograniczne austryackie miay sobie dostarczone

z Wiednia, od Thuguta i Hofkriegsrathu, drukowane pro-

klamacye w jzyku polskim, które rozrzucano potajemnie

midzy legionistów. W tych odezwach namawiano ich

do powrotu pod sztandar cesarski, obiecujc bezkarno
zupen i nagrod po dukacie na gow. Na szczcie,

konsystujcy w Mantui batalion polski, dziki poczci-

woci onierza oraz energii Wielhorskiego i Chopic-

kiego, zachowa karno wzorow porodku burzcych
si Francuzów. Ale zatargi wewntrzne wci nie usta-

way w obu legiach. Zwaszcza w pierwszej, skupionej

razem w Romagni, cige byy tarcia, nawet pomidzy
oddzielnemi batalionami. Tak np. boczono si tu na ba-

talion grenadyerski, utworzony najwczeniej, majcy
pierwotnie najwicej oficerów z niewoli austryackiej,

a najulubieszy Dbrowskiego. Zaraza „partyjna" po-

czciwe a sabe obkiwaa gowy. „Wszyscy prawili

tylko o partyach. Sowo partya stao si tak modnem
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i gonem, i co kroku obijao si o uszy. Kady prawie

wyszy oficer szuka sobie partyi, której zostaby na-

czelnikiem".

Tak wic, z wiosn 1798 r., pooenie legii pod wie-

lorakim wzgldem byo nieustatkowane. Kamieniem

obrazy pozostawa nadomiar zadraniony stosunek do

Cyzalpiny, sprawa niezatwierdzonej konwencyi. Zamy-

lano ju nawet zwróci si ze skarg na Wochów do

Parya, odwoa si tam jeszcze do Bonapartego, przed

samem jego odjazdem do Egiptu. Dbrowski osobicie

zjecha do Medyolanu, lecz nic nie wskóra w tej spra-

wie u nowego wodza Bruna. Odebra natomiast rozkaz

udania si z legi pierwsz do Rzymu, dla zluzowania

tam zaogi francuskiej.

TT.

Ujrza Rzym zadziwiony zbrojne zastpy Polaków,

przegnanych z ziemi ojczystej, z wawelskiego wzgórza,

wityni gnienieskiej, warszawskiej stolicy, Ostrej

bramy wileskiej, jak w samo zalane socem woskiem
poudnie Trzeciego Maja 1798 r., wkraczay przez Porta

del Popolo, zajmoway Wieczne Miasto cezarów i w.
jPiotra, zakaday kwater na górze kapitoliskiej.

W piknym rozkazie dziennym, „befelu przy wej-

ciu do Rzymu", mówi Dbrowski „wspóobywatelom
i braciom ora", „onierzom niepatnym, bosym i na

wpó nagim", o „czystej mioci Ojczyzny i Wolnoci,
ile jedynym celu, który nas tu zgomadzi". Mówi o „kar-

noci przyzwoitej,... która nas jedynie wolnych od za-

rzutów [i tryumfujcych do Ojczyzny naszej napowrót
zaprowadzi". Mówi te o obowizku uczenia si i czer-

pania z wielkiej krynicy kultury aciskiej, przez co,

^^gdy do Ojczyzny powrócimy, staniemy si dla niej uy-
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teczniejszymi". Zacigny warty polskie przy posgu
Marka Aureliusza na Kapitolu. Std to wydawane
byy rozkazy dzienne, jako z kwatery gównej legionu.

Obj te niebawem po Francuzach batalion polski za-

og w zamku w. Anioa.

Przy ognisku zachodniego chrzeciaskiego wiata
nie wystygo jeszcze miejsce Polski katolickiej. Miaa
ona tu swoje prawa nieprzedawnione i drogie pamitki.

Zaraz, w dni kilka, uroczycie obchodzia legia wito trady-

cyjne w. Stanisawa w kociele swym rodowitym jego

imienia, skd Dbrowski kaza poprostu oderwa naoone
pieczcie wadz rzymskich,jako z wasnoci narodowej pol-

skiej. Od szlachetnego przyjaciela Polski, konsula Rzy-

mu, Angelucciego, otrzymano pamitkowy paasz Sobie-

skiego. Za za zezwoleniem Saint-Cyra, sprowadzono

z Loretu inny dar wotalny, zdobyt przez króla pod

Wiedniem chorgiew Mahometa. Upomniano si o fun-

dacye pobone polskie, od wieków w Rzymie i Lorecie usta-

nowione, a teraz bezprawnie sekularyzowane i zabierane do

skarbu Republiki rzymskiej. Dbrowski niezwocznie, w sil-

nem pimie do Dyrektoryatu francuskiego, zaoy protest

przeciw temu „rabunkowi". Zada wyczenia rzeczo-

nych fundacyi i uznania ich za „dobra narodowe pol-

skie", które pragn obróci na najniezbdniejsze po-

trzeby legii, a zwaszcza na utrzymanie oficerów nad-

liczbowych.

Naogó zreszt legionici, z przewanym coprawda

wyjtkiem ciaa oficerskiego, mieli gbok pobono
polskiego, galicyjskiego chopa. Przy legii podobno paru

prowadzono kapelanów, cho urzdownie unikano o nich

wzmianki. Obecnie za w Rzymie znaleli si ksia
spowiednicy Polacy. Rozkwaterowany po klasztorach

S. Agostino i Madonna del Popolo, potem skupiony gó-

wnie we wspaniaem Gesu, siedlisku skasowanego Towa-

rzystwa Jezusowego, onierz polski, zwaszcza z pocztku,

znalazszy si w stolicy wiary, mocno odbija gorc re-
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ligijnoci swoj od towarzyszów broni francuskich. By
te zrazu przychylnie wyróniany przez ludno i du-

chowiestwo rzymskie. Wyniky std wszake niebawiem

skutki do kopotliwe. Doszo do ostrych zatargów

midzy szeregowcami polskimi a francuskimi. Poczynano

te zbyt wyranie owieca legionistów o winie Francyi

wzgldem papiea, zachwiewa ich w prostem poczuciu

subowem, nawraca politycznie. Zafrasowali si proci

onierze legionowi. Zaczli jeden po drugim przycho-

dzi do Dbrowskiego „z meldunkiem**, i „ksidz na

spowiedzi kaza kocha baurów, (t. j. powstaczych cho-

pów woskich), bo oni lepsi chrzecianie od Francuzów".

Byo to rzecz tem draliwsz, i bezdomnego rekruta

polskiego peno wszak byo po stronie przeciwnej, i to

nietylko w subie austryackiej, piemonckiej czy bodaj

a hiszpaskiej, lecz take w najbliszej teraz armii nea-

politaskiej, gotujcej si ju potajemnie, w przedniej

stray koalicyjnej, do uderzenia na Rzym. Zaniepokoiy

si te niepomau wadze francuskie. Sam Dbrowski
zaegnywa musia te szczególniejsze powikania reli-

gijno-polityczne i jednemu z gorliwszych spowiedników,

ks. Falckiemu, fi'anciszkaninowi, doradzi wyjazdu z Rzy-

mu. Nie obeszo si przecie bez ledztwa a nawet smu-

tnej ofiary, rozstrzelania jednego legionisty.

Pozatem Dbrowski z wielkim taktem i roztropno-

ci umia radzi sobie nad Tybrem poród bardzo nie-

atwych stosunków tamtejszych. Rezydujc w paacu
Teano, on to, Polak, jako dobry gospodarz Rzymu, strzeg

wtedy bezpieczestwa i zaprowadza nowoytne porzdki,

np. czyszczenie, owietlanie ulic itp., w zapuszczonem

Wiecznem Miecie. A stara si, wzorem Bonapartego,

unika skrajnoci wszelkiej, i drog poredni, y do-

brze i z konsulatem republikaskim i z duchowiestwem
rzymskiem. Jednakowo bardzo musia mie si na ba-

cznoci, gdy coraz bardziej ju zewszd blisk now
pachniao koalicy.

Napoleon a Polska. III. 2.
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Niestety, inne take boleniejsze trapiy go troski,

których ródem byo cigle tlejce w samej legii roz-

dwojenie. Wkrótce po wejciu do Rzymu zaszed pierw-

szy w legiach wypadek przelania krwi bratniej. Spr-

yn zatargu by szef batalionu trzeciego, Grabiski,

a tem gbszem dawniejsza niech pomidzy Sukow-
skim, który go wypromowa, a Wielhorskim. Std to te-

raz, w poowie maja 1798 r., doszo z bahego powodu
do pojedynku midzy kapitanem tego batalionu. Anto-

nim Haumanem, a zasuonym majorem legii, Maciejem

Zabockim. Pierwszemu sekundowa kapitan Józef Szum-

laski, drugiemu Chopicki. Strzelali si przez paszcz,

opodal Pincio, w willi Borghese; zgin waleczny Za-

bocki, pochowany z honorami wojskowemi w ziemi po-

gaskiej, na Forum, naprzeciw kocioa S. Prancesca Ro-

mana. mier kochanego powszechnie kolegi niebez-

pieczne wywoaa wrzenie. Zabiegajc gorszym jeszcze

skutkom, wypado corychlej oddali Grabiskiego, Hau-

mana, Szumlaskiego. Wyrazili oni yczenie wzicia
udziau w wyprawie egipskiej, dokd wyrywali si wtedy

take inni ochotnicy polscy, a dokd zreszt wyprawiano

te sporo szeregowców legii pierwszej, dla eskortowania

amunicyi wojennej. Dbrowski zdy jeszcze skiero-

wa ich do odpywajcej eskadry francuskiej, opatrzo-

nych w gorce polecenia do przyjaznego Klebera. A je-

dnoczenie, w ósobnem pimie, polecajc ich samemu
Bonapartemu, wyraa mu przy tej sposobnoci, w ostat-

niej niemal godzinie, bdcemu ju rTa penem morzu,

poegnalne „yczenia legionów naszych i ywione przez

nie uczucia wdzicznoci".
Ze smutnej afery pojedynkowej usioway skorzy-

sta dla nowych jtrze przybye w tym celu nad Tybr

najzawzitsze ywioy deputacyjne. W towarzystwie na-

sanego z Parya Neymana, zjawi si godny brat „Sar-

maty", pukownik Józef Turski. Ten warcho, podobnie

jak i brat dwulicowy, wkrótce potem zaofiaruje w Pe-
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tersburgu plany tworzeiua iegii polskich na odzie ro-

syjskim; za po kilku jeszcze leciech bdzie w Biaym-
stoku patnym kierownikiem szpiegowskiej „obserwacyi"

rosyjskiej nad Ksistwem Warszawskiem. Tymczasem
zjeda on do Rzymu w charakterze ultrapatryotycznym,

z jakiemi „ustnemi" zleceniami od jakichci tajnych

zwizków krajowych, celem „siedzenia kroków podejrza-

nych" Dbrowskiego i odebrania komendy temu „nie-

przyjacielowi ojczyzny". Niebezpieczne te matactwa

zmierzay widocznie do celowej dezorganizacyi korpusu

i caego dziea legionowego. Zniecierpliwiony i zanie-

pokojony Dbrowski musia wreszcie zyska od Saint-

Cyra rozkaz niezwocznego przymusowego wydalenia

z Rzymu dwóch wichrzycieli gównych, Turskiego i Ney-

mana. Zarazem za, dla uprzedzenia szkodliwej znów
w Medyolanie intrygi, wyprawi tam roztropnego Cha-

manda, posunitego po Zabockim na majora legii. Jednak

i nadal przychodziy do Rzymu nadsyane od Deputacyi

paryskiej poduszczenia wrcz buntownicze przeciw D-
browskiemu, którego wci za wszelk cen chciano

z komendy utrci. Miano ju nawet na jego miejsce

gotowego zastpc. A mianowicie, zamiast zasuonego
twórcy legionów, chciano na ich wodza wysun niepo-

czytalnego moralnie lekkoducha, genera-inspektora Jerze-

go Grabowskiego,spowinowaconego z Francusk, przyjació-

k awanturniczej pani Tallien, std znan i nie bez wpywu
w intrygujcych salonach paryskich. Grabowski, dziki

tym stosunkom, zosta niedaw^no mianowany dowódc
fikcyjnego wojska Republiki rzymskiej, dokd równie
w stopniu szefa brygady przeniós si z korpusu pol-

skiego niestay Jabonowski.

W tym to wanie krytyczn3an czasie, w poowie
czerwca 1798 r., przyby ze Stambuu do Rzymu oczeki-

wany oddawna Rymkiewicz. Przyjty zosta owacyj-

nie przez wszystk legi, szczególnie przecie poszu-

kiwany przez malkontentów. Sam za, nie bez susz-
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nego powodu zraony do Dbrowskiego, stan on wzgl-
dem niego w urzdowym raczej, ni przyjacielskim stosun-

ku. By te zaraz najjadowitszym sposobem poduszczany

przeciw niemu listownie przez Mniewskiego, imieniem De

-

putacyi paryskiej. Dbrowski atoli zoy zaraz w prawe

rce Rymkiewicza, niezawile od czekajcego na zdaw-

na szefostwa legii drugiej, wany „skad koresponden-

cyjny" caego korpusie z emigracy, a wic z Paryem
i Polsk, t. j. ze zwizkami tajnemi. Powierzy mu rów-

nie zarzd przychodzcych stamtd zasików pieni-
nych i prawo dzielenia ich na obiedwie legie. Tym kro-

kiem mdrym pragn Dbrowski otworzy drog do za-

godzenia najdotkliwszych nieporozumie pomidzy orga-

nizacy legionow a konspiracy wychodcz i krajow.

Rymkiewicz ywo zakrztn si koo urzdzenia „ska-

du". Popieszy te. bezporednio skomunikowa si ze

zwizkami krajowemi. Jako naczelnik „korespondencyi

skadowej", wystosowa do nich natychmiast pismo ob-

szerne, gorce, majce podtrzyma ich ducha, lecz które

zaraz miao tam zosta wyzyskane przez czynniki samo-

zwacze do upozorowania nowych, niebezpiecznych

a bezcelowych, robót organizacyjno-spiskowych. Rym-
kiewicz zatrzyma si w Rzymie jeszcze przez dwa
miesice, a do poowy sierpnia. Nastpnie, w towa-

rzystwie przybranego sobie do pomocy Godebskiego,

mia uda si do Mantui, celem objcia komendy nad
swoj legi.

Wtem nadleciaa do Rzymu wiadomo niezwyka,

która do gbi poruszya serca legionistów. Wiadomo,
ju przed rokiem szerzona i wtedy ponna, teraz znów
zawczesn bysa pogosk, lecz nakoniec objawia si
prawd niezawodn. Kociuszko stan na ziemi fran-

cuskiej.
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III

Tadeusz Kociuszko, w 1794 r., moc zgadnionej

czynem niemiertelnym woli narodowej, objwszy Na-

czelnictwo Polski, zachowa je po upadku insurekcyi

moc niewygasej narodowej mioci. Mierny siechno-

wicki szlachcic polski, z litewskiego rodowiska stron

biaoruskich, wciela jedno Polski, Litwy i Rusi. Za
w duszy najczystszej Polaka, przepojonej nowoytn my-
l Zachodu, niós prawo ludzkie chopa caej niepodle-

gej Rzpltej. Te dwie wielkie idee, pastwow i spoecz-

n, on dwign, nie przez si geniuszu, lecz przez m-
dro serca. rednich talentów, nietyle lotny, ile praco-

wity i sumienny, szkoy kadeckiej warszawskiej wycho-
wanek wyborny, z yw poza rzemiosem wojennem do

sztuk piknych i nauk spoecznych pobudk, doksztaci
si kilkoletnim zagranic pobytem w Niemczech, Anglii,

Woszech, a zwaszcza w Paryu, na szlachetnej Turgo-

ta, surowej Roussa nauce. Marzyciel czuy, skrzywdzony
zamodu w afektach serdecznych przez pych pask,
wczenie z magnactwem krajowem znajomy, jego grze-

chów dobrze by wiadom, lecz jego urokowi i powadze
dostpny, a bliski szczególniej domu Czartoryskich. Nie-

obecny w zawierusze barskiej, ofiarny natomiast przy

Washingtonie obroca w^olnoci amerykaskiej, pozosta

odtd dozgonnie pod silnem wraeniem tamecznych od-

rbnych poj wojskowych i politycznych. Ze zdobytem

tam dowiadczeniem, wystpi odrazu w kraju jako je-

den z najdzielniejszych obroców sprawy narodowej

w cikiej kampanii ukrainnej przeciw Rosyi. Dziki
ówczesnej zasudze, a nienajmniej te puawskiemu po-

parciu, m zaufania emigracyi sejmowej, niesuchany

pose jej do rewolucyi francuskiej, stan wreszcie

u szczytu swych przeznacze, jako gowa narodu, „Naj-
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wyszy Naczelnik i rzdca caego zbrojnego powstania".

Dyktator najrzadszy, gosi on najszczerzej: „Niech nikt,

kto cnotliwy, nie pragnie wadzy"; a bra t wadz jak

krzy, dla „ocalenia ludu". Przez sam skromno bywa
wielce podatny na wpywy cudze, Czartoryskich, Igna-

cego Potockiego, Kotaja, czy poledniejszych bodaj

czynników, ale zawsze ze swoistym nawrotem ku wa-
snej, agodnej a upornej, i bardzo nieatwej indywidual-

noci. Niepokalany nawet w bdach swoich, skutkach

bd sameje swej cnoty, bd wyznaczonej sobie przez

natur umysowej granicy, bd niesychanej trudnoci

sprawy publicznej, Kociuszko na barkach miernych, wy-

olbrzymiony dobr wol poczciwego Polaka, wyniós
tamte dwie potne idee, narodow i ludow. Jak wszed
do powstania, tak z niego wyszed, z górujc myl
o caoci Polski niepodlegej i obywatelstwie prostego

jej wociaskiego ludu. y w przewiadczeniu gbo-
kiem, „e wszyscy równi jestemy,... e nie moe by a-
den naród skonniejszy do uczynienia dobrze kademu,
jak naród polski, kiedy tylko sam swoj wol czyni

moe". Doby z nicoci si ogromn; pokaza, co naród

samotnie zdziaa potrafi; a przez to, pomimo klski do-

ranej, otworzy ródo niepoytej na przyszo otuchy.

Tak sam, z wodza upadej insurekcyi, zosta nazawsze

symbolem resurekcyi narodowej.

Jednakowo, w nadludzkim, niepomiernym wysiku
krótkiej doby powstaczej, wydatkowa, wypali niepo-

wrotnie Kociuszko gówne zapasy niemodej ju osobi-

stej energii yciowej. Zesaby od ogromnego moralnego

wstrznienia, ran maciejowickich, niewoli petersbur-

skiej, da si nad New skoni do zoenia Pawowi
przysigi wiernopoddaczej. Bd ten na chorym, nad-

czuym czowieku by wyudzony w imi pobudek szla-

chetnych, jedynie do takiej duszy przystpnych. By mu
poddany przez ch wyzwolenia tysicy wizionych ro-

daków, przez poryw wdzicznoci za niespodzian ludz-
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ko Pawa, przez uud lepszych std dla kraju widoków,

Bdcobd, ciko przytoczony fatalnym tym krokiem

i hojn ask imperatorsk, zobowizawszy si jecha do

Ameryki, opuci Kociuszko Petersburg z kocem I796r.

Std na Stockholm uda si do Goteborga, gdzie mia
si na okrt, lecz przez kilka miesicy si zatrzyma.

Tutaj dosza go oywcza wiadomo o utworzeniu legii

polskich pod Bonapartem, oraz wezwanie zbiorowe od

emigracyi paryskiej. Ale tutaj te, w Szwecyi, w po-

cztku maja 1797 r., dobiega go wie dotkliwa o ro-

zejmie leobeskim. Jeli przeto w znkanej jego go-
wie koataa si podówczas myl schronienia si do Re-

publiki francuskiej, której wszak by obywatelem hono-

rowym, i zblienia si do odrodzonej pod jej oson bro-

ni polskiej, to t myl, oprócz cikiej jeszcze niemocy

fizycznej, oddalia narazie tamta niepomylna wie ro-

zejmowa. Zamiast do Parya, uda si tedy do Londynu.

Przez ca zreszt drog, zarówno na ziemi szwedzkiej,

jak angielskiej, by pod najczujniejszym, jawnym i taj-

nym dozorem rosyjskim. Po duszym znów w Anglii

postoju, a pewnie i wahaniu, odpyn std w^reszcie,

w poowie czerwca t. r., do Ameryki, próno wyczeki-

wany przez legiony, cieszce si ju zud szczliwego
porwania go z drogi przez francuskich korsarzy.

Przybiwszy do Filadelfii, w poowie sierpnia 1797 r.,

popieszy Kociuszko nasampierw zwróci si do tutej-

szego konsula generalnego francuskiego, Ltomba. Za-

raz nazajutrz po swym przyjedzie, uczyni mu, na czte-

ry oczy, wane wynurzenia poufne, które zleci przeka-

za ministrowi spraw zagranicznych, Delacroix. Owiad-
czy mianowicie, i „pragnie uda si do Francyi" i to

„natychmiast"; i „przyby tu (do Ameryki) jedynie dla

omylenia swych nieprz3''jació''; i „jest tu obserwowany
i nie moe mówi ani dziaa, jak tylko z najwiksz
ostronoci". Ale z wykonaniem tych tajnych prag-

nie swoich tymczasem wstrzyma si musia. Trafi
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tutaj na silne naprenie pomidzy Eepublik francusk

a Uni amerykask. Ta ostatnia, w osobie Washingto-

na, jego obecnego w prezydenturze nastpcy, Adamsa,

i caego rzdowego stronnictwa federalistycznego, przy-

chylaa si mocno ku macierzystej Wielkiej Brytanii

i sza coraz jawniej ku zerwaniu, a bodaj wojnie z Fran-

cy. Kociuszko, którego sympatye byy wtedy cako-

kowicie po stronie rewolucyi francuskiej, unika teraz

widzenia si z Washingtonem, pomimo jego zaprosin.

Natomiast zszed si najcilej ze stanowczym francuzo-

filem, radykalnym wiceprezydentem Unii, Jeffersonem,

twórc stronnictwa demokratycznego, zwalczajcego

gwatownie federalistów za ich skonnoci raczej zacho-

wawcze, „monarchiczne", anglofilskie, wojenne. W isto-

cie, dawne przymierze francusko-amerykaskie 177b r.

przedarte zostao przez traktat anglo-amerykaski 1794 r.,

zatwierdzony wikszoci senatorsk, bdc na odzie
angielskim, a wprost zabójczy dla morskich dostaw i kor-

sarzy francuskich. Skutkiem tego, zwaszcza, od wiosny

1797 r., nastpiy gwatowne represye francuskie prze-

ciw adunkom angielskim pod flag amerykask. Dla

zagodzenia wynikych std ostrych zatargów, rzd Unii,

pod naciskiem demokratycznej opozycyi Jeffersona, mu-

sia nawiza jesieni 1797 r. rokowania z Dyrektorya-

tem w Paryu, przez trzech wysanych tam penomocni-

ków. Alici prowadzcy te ukady ze strony francu-

skiej nowy minister, sprzedajny Talleyrand, dyskretnie

zada od Amerykanów milionowej dla siebie apówki.

Skorzysta z tego natychmiast prezydent Adams i z roz-

myln bezwzgldnoci pokwapi si poufne w drali-

wej tej materyi doniesienia swych penomocników po-

da w marcu i pocztku kwietnia 1798 r. do wiadomo-

ci publicznej. Sam nawet w urzdowem ordziu prze-

oy je Kongresowi i ogosi w póurzdowem Netu

York Advertiser. Cay wiat móg std wyczyta naj do-

sowniej, w oficyalnych depeszach amerykaskich, i
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w Paryu dopraszano si od Unii 1,200.000 liwrów „a-

pówki (douceur) dla kieszeni Dyrektoryatu i ministeryum'*

francuskiego. Rewelacya tak niesychana w stosunkach

midzynarodowych, kompromitujca nietylko Talleyran-

da, lecz cay rzd francuski, bya aktem wprost wrogim
i pojt te zostaa powszechnie, jako krok przedwojen-

ny, uoony przez prezydenta Adamsa w porozumieniu

z Angli.

Dla Kociuszki bliska groba wojny amerykasko-
francuskiej musiaa by stanowcz pobudk do przypie-

szenia wyjazdu, który z ehwia wybuchu wojennego zo-

staby zgoa uniemoliwiony. Zreszt, z czasu sub
swoich w obronie niepodlegoci amerykaskiej, mia on

ywo w pamici zbawcz pomoc, udzielon wtedy Sta-

nom przez Francy. Istniej te skazowki, i obecnie

pragn osobicie przyoy si do pogodzenia obojga

wielkich republik i w tym celu „przyj misy, bez urz-
dowego upowanienia", od Jeffersona, gdy ten „osdzi,

e do porozumienia ich z Francy mógby (Kociuszko)

by najdzielniejszym porednikiem". Pozostawa przy-

tem byy JTaczelnik w cigej stycznoci listownej z emi-

gracy polsk, a zapewne i z krajem. Z przesanych
•sobie do Ameryki zeszorocznych jeszcze „inwitacyi"

medyolaskich Dbrowskiego i Wybickiego, wiedzia

o tgim rozrocie siy zbrojnej wychodczej w dwóch
ju penych legionach, o niestumionj-ch przez doznane

zawody nadziejach walki wskrzesicielskiej. S nawet
pewne poszlaki, e jeli przedtem wodzowie irlandzcy

byli potajemnie wzywani z Ameryki do Parya, z pole-

cenia rzdu francuskiego, to podobnie teraz, w poczt-
ku 1798 r., kiedy w Paryu silne wystpiy wpywy za

wznowieniem „propagandy" i wojny powszechnej, posza
stamtd od niektórych czonków Dyrektoryatu tajna za-

chta powrotna do Kociuszki. W kadym razie, jasn
jest rzecz, e skoro on od pierwszej chwili przybycia

do Ameryki nieomieszka o swoim zamiarze powrotu ju
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z góry powiadomi wadz francuskich, to tembardziej

musia uprzedzi je przed istotnem spenieniem tego za-

miaru, zapewniajc sobie icli aprobat i nalene przyj-

cie. Sam zbyt znakomit by osob, aby móg spa
znienacka do Parya, niby pierwszy lepszy podrónik.

Przybycie jego na stay do Francyi pobyt byo wypad-

kiem politycznym zbyt doniosym, a nawet, ze wzgldu
na mocarstwa rozbiorowe, pacyfikowan niedawno Au-

stry, przyjazne Prusy, zwaszcza za na Rosye i Pawa,
zbyt draliwym, aby mogo odby si inaczej, jak za

uprzedni wiedz powoanych czynników rzdowych fran-

cuskich. Do, e w pocztku maja 1798 r. Kociuszko

wyjecha potajemnie z Filadelfii do Europy. Jak si
zdaje, dla zmylenia wrogiej czujnoci, jecha nie wprost

do Francyi, lecz drog bardzo okóln, Pod koniec czer-

wca t. r. wyldowa szczliwie w Bayonnie. Witany by
uroczycie przez uprzedzone najwidoczniej wadze fran-

cuskie, municypalno bajosk i komisarza Dyrektorya-

tu paryskiego. Std dopiero zawiadomi o swem przy-

byciu zdumionego Barssa, a przez niego rodaków, przed

którymi a do ostatka cis zachowa tajemnic. Niebawem,

w pierwszej poowie lipca 1798 r., wszdzie po drodze

przyjmowany z honorami przez cywilne i wojskow^e wa-
dze francuskie, zjecha do Parya i w domu Barssa za-

mieszka.

Wie o jego powrocie, naprzód gucho obiegajca

po legiach, wreszcie od Barssa napewno potwierdzona,

przez Medyolan i Mantu dosza pod koniec lipca do

Rzymu. Wywoaa zrozumiay zapa powszechny i zra-

zu „wszystkie umierzya intrygi". Dbrowski oznajmi

natychmiast w piknym rozkazie dziennym, i popieszy

osobicie do Parya, „odda raport obywatelowi Kociusz-

ce, jako Najwyszemu naszemu Naczelnikowi". W zoo-
nej na jego rce ognistej odezwie „korpusu polskiego

w Rzymie" do Kociuszki, oddawano hod Naczelnikowi,

jako duchowemu twórcy legionów, i wzywano go, by sta-
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n na ich czele. „Jestto Twe wasne dzieo, — gosia
ta odezwa, okryta podpisami Kniaziewicza, Rymkiewi-

cza i wielu oficerów — e Polak, który doby pod Tob
ora na obron ojczyzny, ju go zoy nie umie, po-

kd jej woln nie zrobi. Ciesz si wic owocem prac

Twoich i przybywaj na onie tych, którzy Ci wielbi

i kochaj, uczyni pojtnem przeznaczenie nasze. Wie-

my, i nie dla innych widoków widzisz raz jeszcze Eu-

rop, tylko eby nas doprowadzi do ziemi ojców na-

szych". Bya nawet w tej odezwie pewna aluzya do po-

nownego w samym kraju powstania, któr zapewne

wpywowi Rymkiewicza naleaoby przypisa. Rymkie-

wicz zreszt zoy równie na rce Dbrowskiego osob-

ny raport do Kociuszki, imieniem powierzonego sobie

„skadu korespondencyi" tajnej z emigracy i krajem.

Serdeczne pismo od siebie wystosowa te zacny Wybic-

ki. Przypomina on Naczelnikowi swoj niegdy z jego

rozkazu misy wielkopolsk przy Dbrowskim; i w obec-

nej swej misy i woskiej wskazywa czno sprawy in-

surekcyjnej a legionowej. Dbrowski z temi ekspedy-

cyami uda si niezwocznie do Medyolanu, celem uzy-

skania od Bruna urlopu na wyjazd do Parya. Dowódz-
two zastpcze nad obiema legiami przekazywa Wiel-

horskiemu, przebywajcemu wtedy w Mantui. Kniazie-

wicz, z legi pierwsz, pozosta w Rzymie. Rymkiewicz
niebawem pody std do Mantui, dla objcia komendy
nad swoj legi drug.

Dbrowski, spiesznie odbywszy drog do Medyola-

nu, ju jednak nie zasta tu Bruna, który sam Avanie
w tym czasie by opuci chwilowo kwater gówn ar-

mii woskiej i w^yjecha nagle do Parya. Ten wyjazd

wodza naczelnego by w zwizku z ostrem przesileniem,

jakie wówczas przechodzia Cyzalpina, w przededniu ma-

jcej zwali si na ni katastrof}^ wojennej. Skoro tyl-

ko zbrako Bonapartego, zaczo si tajne z Parya
a najtajniejsze z Wiednia podkopywanie jego tworu cyz-
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alpiskiego. Przykadali si do tego gorliwie, cho
przewanie mniej wiadomie, sami Cyzalpiczycy, i to

z dwóch koców naraz, ^ arystokratycznego i radykalne-

go. Z obu stron byo sarkanie, gdy uznawano ów twór

za nietrway pod wzgldem politycznym i niedostatecz-

ny pod terytoryalnym. alono si te nie bez powodu
na rozliczne wady nadanych krajowi urzdze ustawo-

dawczych, a zwaszcza na nieznone ciary gospodar-

cze. dano tedy „reformy" konstytucyjnej i praktycz-

nej, pod hasem uproszczenia administracyi i zaprowa-

dzenia oszczdnoci. Zwracano si natarczywie po tak
reform do Dyrektoryatu w Paryu, spierajc si o ni
zaciekle pomidzy sob w Medyolanie. A zerkano przy-

tem ukradkiem, z jednej strony, poza kordon austryacki,

gdzie byli posesyonowani jako sujets mixtes najpierwsi

magnaci medyolascy; z drugiej, — poza kordony ssie-

dnich ziem woskich, gdzie otwieray si widoki skraj-

nej propagandy wszechitalskiej. Tymczasem za z obu

stron, w imi zbawiennej „epuracyi", na wzór fructidorowy

paryski, dono przedewszystkiem do wysadzenia z sioda

niemiych rodaków, ludzi umiarkowanych, umieszczonych

w rzdzie medyolaskim przez Bonapartego, oraz do

wprowadzenia natomiast do rzdu siebie i stronników

swoich. Byo to zjawisko niezmiernie nauczajce pod k-
tem widzenia retrospektywnym polskim. Albowiem, jak

teraz w Cyzalpinie, stworzonej przez Leoben i zwik-
szonej przez Campoformio, tak samo póniej w Ksistwie

Warszawskiem, stworzonem przez Tyl i zwikszonem
przez Schoenbrunn, odezwie si wielkie woanie o „re-

form" administracyjn i oszczdnociow. Bdzie to d-
no, podobnie tam, jak i tutaj, niepozbawiona susz-

nych przesanek rzeczowych, lecz niewolna te podobnie

od skrytych a zgubnych wpywów fakcyjnych. Kiedy

atoli te ostatnie czynniki destrukcyjne bd jeszcze ha-

mowane w Warszawie przez obywatelstwo ks. Józefa

i wol Napoleona, to obecnie w Medyolanie, dziki in-
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trydze Bruna i bezrzdowi Dyrektoryatu, miay one do-

prowadzi Cyzalpin do zupenego wewntrznego roz-

kadu, przed samem doszcztnem zgnieceniem jej przez

bliskie ju koalicyjne natarcie austro-rosyjskie.

Stosunki tak si tutaj uoyy, i miejscowe ywio-
y arystokratyczne lombardzkie skupiy si dokoa posa
francuskiego w Medyolanie, modego, ambitnego krta-
cza TrouYÓgo, za radykalne dokoa starego, kupnego
spryciarza Bruna. Midzy tymi dwoma dostojnikami po-

sza wic walka zaarta o sposób „reformy", t. j. na-

prawd o obsad stanowisk rzdowych w nowej repu-

blice. W tej to mianowicie sprawie Brune, w towarzy-

stwie generaa Lahoza, jeszcze do czasu ultrajakóbina

woskiego, a niebawem zbiega do armii rosyjsko-au-

stryackiej, uda si obecnie, w kocu lipca 1798 r., do

Parya. Narazie jednak wskóra on tam niewiele. Za-

czem, po jego powrocie do Medyolanu, Trouv^ móg
w kocu sierpnia dopeni po swojemu „reformatorskie-

go" zamachu stanu, zmian zasadniczych w ustawie i rz-
dzie cyzalpiskim. Wnet atoli odmieni si wiatr w Pa-

ryu. Ju we wrzeniu zostanie odwoany Trouvó, a na

jego miejsce, z protekcyi Barrasa i wyboru Bruna, mia-

nowany posem byy konwencyonista, do czasu zapami-
tay jakobin, a przyszy sawny minister policyi, suga
napoleoski i bourboski, wyaniajcy si dopiero z ni-

coci arcyzdrajca i arcywyga, Fouchó. Zaczem, przy je-

go pomocy, Brune z kolei bdzie móg w padzierniku

1798 r. dopeni na swój sposób nowego zamachu stanu

w Medyolanie, nowej zmiany w ustawie i rzdzie, prze-

pdzi wieych nominatów Trouvógo, a obsadzi wa-
dze cyzalpiskie swojemi kreaturami barwy najskrajniej-

szej. Alici wkrótce potem, pod wpywem Reubella, na-

stpi w kocu padziernika odwoanie samego Bruna

i powierzenie komendy naczelnej woskiej gorcemu
a szlachetnemu Joubertowi; za w listopadzie odwoanie

Fouchgo z poselstwa i mianowanie na jego miejsce
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uczciwego E,ivauda. Zaczem znowu ten ostatni, ju
pod koniec 1798 r., dopeni trzeciego zrzdu zamachu

stanu i nowych zmian W skadzie rzdu i reprezentacji

cyzalpiskiej.

Caa ta' wahadowa gospodarka przyniosa oczywi-

cie, zamiast „reformy", zupene tylko rozprzenie poli-

tyczne i anarchi duchow w Cyzalpinie. Zrazia kraj

do Francyi i wasnego niezawisego bytu. Tern samem
za nieocenion przysug wyrzdzia koalicyi i utoro-

waa jej powrotn drog zdobywcz. Jeszcze chwila,

a Austryacy wkrocz tu jako wybawiciele od przemocy

francuskiej i jakobiskiej. Witany owacyjnie zwycizca
Suworow odbdzie wjazd tryumfalny do szalonego rado-

ci Medyolanu. Wana w tern wszystkiem bya prze-

stroga dla Polski. Szczciem jeszcze dla niej bdzie

w nieszczciu, e do jej stolicy tak nie wjedzie kiedy
Kutuzow; e poród klsk najwikszych, przecie tej

jednej ustrzee si Warszawa; e nie da si wytrci
z raz obranej linii wytycznej i zachowa jednolit po-

staw moralno-polityczn, przez ca trudn dob Napo-

leona; e dziki temu, ju po jego upadku, zamiast lom-

bardzkiej, pod batem austryackim, bezprawnej niewoli,

wyratuje dla siebie przynajmniej konstytucyjne Króle-

stwo Kongresowe.

Ale to byy dopiero sprawy bliszej lub dalszej

przyszoci. Tymczasem, w pocztku sierpnia 1798 r.,

Dbrowski, nie zastawszy Bruna i nie majc sposobu je-

cha dalej do Parya bez urlopu, musia zatrzyma si

w Medyolanie. Nie by on zreszt wolny od pewnego

niepokoju. Zjawienie si Kociuszki we Francyi byo
dla w tej chwili niespodziank do zagadkow. Móg
w tem domyla si trafnie jakiego uprzedniego poro-

zumienia z rzdem francuskim, ale te nietrafnie—z nie-

przyjazn sobie Deputacy polsk. Mia tylko poredni,
niczego nie wyjaniajc wiadomo od Barssa. Od same-

go Naczelnika nie mia nic zgoa, i na pierwsze od nie-
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go pismo bdzie jeszcze czeka przez miesic. Nie wie-

dzia, jakie stanowisko zajmie Kociuszko wzgldem le-

gionów wogóle a niego osobicie, jako ich wodza,

w szczególnoci. Tembardziej zalee mu musiao na

zdeklarowaniu swego wasnego lojalnego stanowiska

wzgldem Naczelnika. Zaraz tedy nazajutrz po przyby-

ciu do Medyolarfu, naradziwszy si z nadbiegym z Man-

tui Wielhorskim, wyprawi do Parya Tremona i kapi-

tana Wasilewskiego. Powierzy im zabrane z Rzymu
ekspedycye od legii pierwszej i od Wybickiego, jakote

pismo Wielliorskiego i przywiezione przeze adresy legii

drugiej. Doczy nadto osobist od siebie odezw do

Kociuszki. „Ow^iadczam Ci, obywatelu, — pisa w tej

odezwie, wyjaniajc powód mimowolnego zatrzymania

si swego w Medyolanie, — e jako Polak i onierz
uznaj w osobie Twej Naczelnika mego i Wodza. Jako
genera komenderujcy Legionami polskiemi posikowe-

mi Rzeczypospolitej Cyzalpiskiej, powtarzam to tylko,

co w roku przeszym pisaem do Ciebie przez adjutan-

ta mego, obywatela Zawadzkiego, gdy wiadomo mie-

limy o przybyciu Twem do Nantes: e skadam komen-
d tyche Legionów w rce Twoje a razem los kilku ty-

sicy Polaków. Posyam Ci, Najwyszy Naczelniku, ra-

port powinny... Oczekuj Twych rozkazów i najprd-

szej rezolucyi".

IV.

* Kociuszko spotka si w Paryu z najpochlebniej-

szem napozór przyjciem. Wzity zosta ostentacyjnie

w opiek przez Dyrektoryat, a mianowicie, wobec umyl-
nej rezerwy Barrasa, oraz choroby i wyjazdu na kuracy
Reubella, przez najsabsz w rzdzie gow, Lareveill^ra.
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By prowadzony na posiedzenie Rady Piciuset, jako

go honorowy. By czczony ognistym toastem na ban-

kiecie u ministra wojny, Scherera. By wyciwalany ob-

ficie po dziennikaci, zwaszcza radykalno - rzdowych.

Zdawaby si mogo, e wadcy paryscy naprawd zna-

komitym zajli si Polakiem. W rzeczywistoci szo je-

dynie o wyzyskanie go na rzecz wasnych ich rachub

i widoków chwili biecej.

Bya to wanie chwila, kiedy urway si ukady
francusko-austryackie o zadouczynienie za afer wie-

desk Bernadotta, a zarazem utkny rokowania kon-

gresowe rastadzkie. Natomiast do zakulisowych knowa
przedkoalicyjnych poczyna czynnie wdawa si Pawe,
pchany tdy nienajmniej widmem snowanej jakoby przez

Dyrektoryat „intrygi polskiej". Ostrzega cara przedni
przemylny Thugut, korzystajc z awantur Bernadotta

i jego wity polskiej w Wiedniu. Przestrzega gorliwy

Panin, majc klucz podrobiony do sekretów ambasady

Caillarda w Berlinie. Roboty te uatwiao spóczesne

ochodzenie stosunków prusko-rosyjskich, skutkiem zmia-

ny panujcego w Prusiech. Na schyku zeszego 1797 r.

zmar po dugiej chorobie Fryderyk - Wilhelm II, osobi-

sty przyjaciel Pawa jeszcze z czasów jego wielkoksi-

cych. Z objciem rzdów przez modego Fryderyka-

Wilhelma III urwaa si tymczasem ni dynastycznej

zayoci midzy Berlinen; a Petersburgiem. Wobec wy-
ranych stara Dyrektoryatu o zamian pokoju bazylej-

skiego na cisy sojusz z dworem pruskim, Pawe, coraz

bardziej oziby dla tego dworu, a coraz wraliwszy na

wpywy wiedeskie, wyprawi wiosn 1798 r. do Berli-

na wielkorzdc Litwy, Repnina, z misy bardzo katego-

ryczn. Szo mianowicie o niezwoczne oderwanie Prus

od Francyi, przecignicie ich na stron koalicyjn, po-

redniczenie midzy niemi a Austry. Nieudanie si tej

misyi, wobec odpornoci Prus, skonnych raczej zacho-

wa najdogodniejsz dla siebie rol rodkujc, miao
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zosta jednym z czynników, wiodcych Pawa niebawem

do obozu koalicyi. Ze swej strony Dyrektoryat, odwou-
jc z Berlina Caillarda, posa na jego miejsce, latem

1798 r., jedn z najtszych gów Republiki, eksksidza

Siey^sa, z wrcz przeciwn, a równie nieudan, misy prze-

forsowania nareszcie aliansu francusko-pruskiego. We-
dle istotnej myli samego Siey^sa, szoby przytem gów-
nie o pchnicie Prus przeciw Rosyi, odsunicie ich bardziej

ku Wschodowi, a tym sposobem rozwizanie Francyi

rk w Rzeszy niemieckiej. To te w przeniknionej ta-

k myl przewodni instrukcyi jego poselskiej, redago-

wanej przez Talleyranda, doradzano dworowi berliskie-

mu „zbliy si do Polski, przeznaczonej moe kiedy
do odrodzenia potgi swojej pod berem pruskiem". Oczy-

wicie nie wierzy w to naseryo obojtny na Polsk
Dyrektoryat. Nie wierzy Talleyrand, który dopiero co,

pytany prywatnie o rad przez Ogiskiego, z koleesk
otwartoci wielkopask, jako magnat francuski, na czte-

ry oczy poradzi magnatowi polskiemu wyrzec si wszel-

kich „nadziei chimerycznych,... nie naraa swojej for-

tuny i wróci do domu". W gruncie rzeczy, w Paryu,
wyprawiajc gbokiego, lecz bardziej jeszcze zarozumia-

ego Sieyesa na wielk jego misy berlisk, nie udzo-
no si zbytnio co do jej powodzenia. Nie liczono na-

wet naseryo na samo wypraszane tak natarczywie przy-

mierze pruskie; a conajmniej tyle liczono, wedle zwy-
kej recepty, samym tym postrachem pruskim zmikczy
jeszcze Austry i doj z ni do adu. Bdcobd jed-

nak, dla osignicia jednego czy drugiego celu, dla alian-

su, czy te dla manewru, dla zagrzania i skuszenia Prus,

czy te zaegnania ich obawy przed podstpnem poro-

zumieniem si Francyi z cesarzem, przybierano tym-
czasem pozory jaknajbardziej nieprzejednane i wojowni-
cze. Tedy szczkano orem, haasowano rewolucyjnie,

a midzy innemi nieomieszkiwano te d rozgonie
w trbk wskrzesicielsk polsk.

Napoleon a Polska III. 3.
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W takich warunkach, radykalizujce koa rzdowe
paryskie rade. byy wyzyska Kociuszk dla swoich rze-

czywistych, czy udanych widoków propagandy wojennej.

Bya w tych rachubach caa tcza odcieni. Byli ród
rzdowców francuskich tacy, co spodziewali si wyzy-
ska Naczelnika dla omielenia Prus i pocignicia ich

polsk pokus do przeciwstawienia si Rosyi i do alian-

su z Republik. Byli tacy, co chcieli wyzyska go tyl-

ko dla skompromitowania Prus w tym kierunku, a zara-

zem dla zaniepokojenia Austryi i ulenia w kocu po-

mylnej z ni zgody. Niezawodnie za byli i tacy, pod

mask jakobisk wysugujcy si restauracyi i zagra-

nicy, co pragnli wyzyska go dla przypieszenia i ua-

twienia nieprzyjacielskich przygotowa koalicyjnych.

Zgaszali si do niego, bd samorzutnie, bd te po-

desani, najrozmaitsi dziaacze stoeczni, przewanie bar-

dzo nieosobliwi i niepewni obywatele Francyi republi-

kaskiej, a ju oczywicie zgoa obojtni dla losów Pol-

ski. Przychodzili Lebrun, Garat, Ducos i podobni karyero

-

wicze literacko-polityczni, ofiarowaKociuszce tanie roz-

rzewnienie rzekomych polonofilów, filantropów i zelan-

tów republikanckich. Przychodzili wkrada si do
w „zayo" rzekomi czerwiecy, exclusifsy „rudy pocz-

ciwina" Fouche, miodopynny „Anakreon gilotyny" Ba-

rere, i inni pogrobowcy teroryzmu, prawicy o wielkich

hasach wyzwoleczych Konwencyi, a przeobraajcy si
pocichu z królobójców na policyantów. Przychodzili m-
owie stateczni, powani stanowiskiem spoecznem iwy-

sokiemi stosunkami rzdowemi, wyciga po przyjacielsku

polskiego Naczelnika na wynurzenia poufne, by przekazy-

wa je niezwocznie do Wiednia, Petersburga, Londynu,

przez tajn agency szpiegowsk Antraigua i kompanii, któ-

rej staymi byli donosicielami. Do rozeznania si poród
tych farbowanych lisów, poród tych wilczych doów
i side paryskich, nie byoby zawiele caej przenikliwo-

ci Ignacego Potockiego lub Hugona Kotaja. Ko-
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ciuszko, z prostodusznym swym idealizmem, zupenie do

tego si nie nadawa. To te poczynano sobie z nim

tern mielej, i wprawdzie uznawano w nim powszechnie

^najzacniejszego z Polaków (le plus honnete des Polonais)^,

lecz bynajmniej nie najbystrzejszego. Ju przedtem, jako

wizie carski nad New, wyda si on Katarzynie „gupta-

sem", „jagniciem", a jej Bezborodkom, Zawadowskime tu-

tti gw«n^i— „entuzyast, czekiem uczciwym, lecz bardzo

ograniczonym". Teraz, jako go republikaski nad Se-

kwan, obsypywany w oczy czuemi komplementami, by
traktowany zaocznie z lekcewaeniem niesychanem. „Ten

Polak—tak pogardliwie wyraa si o nim sprzedawczyk

Talleyrand — zbyt jest ograniczony pod kadym wzgl-
dem, aby mona byo radzi si go w czemkolwiek**.

„Odkd poznaem Kociuszk,—odzywa si nawet Reu-

bell—zostaem zniechcony do Polaków i wszelkich ich

planów; ci ludzie s niezdatni do niczego". Wielkiego

idealist i uosobion w nim warto moraln mierzono

miar codziennego szalbierstwa politycznego. Widziano

w byym Naczelniku proste jeno narzdzie do chwilowego

uytku i potrzeby. Bez ceremonii okamywano go, durzono,

naduywano jego bezbronnej dobrej wiary. Dotychczaso-

we zawody emigracyjne polskie wystawiano mu jako win
wyczn nieobecnego Bonapartego, chytrego zdrajcy We-
necyi, Woch i Polski, wystpnego sprawcy dzie poko-

jowych Leobenu i Campoformia. Za obiecujc natomiast

postaremu wznios republikask krucyat wojenn,
w imi wolnoci powszechnej ludów, tumaniono i pod-

niecano Kociuszk tak nadziej oywcz.
Te podniecajce praktyki paryskie niczem na swój

sposób nie byy lepsze od poprzednich przygnbiajcych
petersburskich. To te, jeli jedne przyczyniy si ongi

do wprowadzenia w bd Kociuszki wzgldem przysi-
gi wiernopoddaczej na rzecz Pawa, to drugie odegra-

y teraz pewn rol wzgldem sposobu jego zerwania
z Pawem. Kociuszko, powracajc do Europy, mia na
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sercu uwolnienie si od cicej mu nieznonie darowi-

zny imperatorskiej, jak obarczony zosta na wyjezdnem
do Ameryki. Ale ten prawowity akt wasnowolny Na-
czelnika spaczony i wyzyskany zosta przez obce inte-

resowne czynniki paryskie. Przyoblek si mianowicie

pod ich wpywem w form mniej szczliw „twardego"

pisma Kociuszki do Pawa. Wyrzucane w niem byy
imperatorowi „pozory dobroci"; uyte zwroty gwatowne,
niedo przystosowane ani do rzeczy samej, ani do wy-
buciowej natury carskiej. Zapewne, Kociuszko móg
by rozgoryczony wieciami, dochodzcemi go zza kor-

donu rosyjskiego, zwaszcza o zeszorocznej ucko-wi-

leóskiej tragedyi ledczej oraz wieych, wiosn i latem

t. r., aresztach i ledztwach na rodzimej Litwie. Ale

wielki jego takt moralny i waciwe mu umiarkowanie

dostateczn s pork, e jaskrawa stylizacya tego pi-

sma nie ? jego wysza gowy. Istnieje zreszt cakiem
wyrana skazowka spóczesna, i byo ono dla niego re-

dagowane z natchnienia i przy udziale bezporednim
Lareveillera. Do, e tego samego dnia, kiedy zostao

nakrelone przez Kociuszk, w pocztku sierpnia

1798 r., popieszono natychmiast wyprawi je z urzdu
przez ministeryum spraw zagranicznych, oczywicie do

Berlina, na rce Sieyesa, dla przesania przez Panina

Pawowi, a bardziej podobno dla zaprodukowania rz-
dowi Fryderyka-Wilhelma III. W kilka dni potem, na

jednym jeszcze hucznym bankiejcie paryskim, w sierp-

niow rocznic obalenia monarchii bourboskiej, uraczo-

no Kociuszk jedn jeszcze ciep mówk na cze
„wolnoci Polski"; a na widok serdecznego jego rozczu-

lenia, przydano jeden jeszcze podniosy toast „na zy
Kociuszki". Natomiast od niemiej funkcyi dorczenia

jego pisma Paninowi wymówi si roztropny Sieyes

i odesa je z powrotem do Parya. Ale przedtem, rzecz

prosta, doszo ono w odpisie do wiadomoci ministrów

pruskich, o co wszak chodzio najgówniej.



45

Skutek by ten, e rzd pruski popieszy umy
rce od caej tej niemiej sprawy, a nawet skorzysta

z niej dla okazania gorliwej swej lojalnoci wzgldem Rosyi.

Haugwitz poufnie zakomunikowa kopi owego pisma

Paninowi i nie przestawa odtd donosi mu, wedle re-

lacyi Sandoza z Parya, o kadym kroku Kociuszki,

oraz o przewrotnych zamysach francuskich zuytkowa-
nia go dla wszczcia nowej rewolucyi w Polsce. Sku-

tek dalszy by ten, i Pawe, rozjuszony do ywego, jak

z ukontentowaniem stwierdzono w Wiedniu i Londynie,

odtd zupenie „wzi na kie" (a j^ris le mors aux dens)

i objawi daleko wiksz atwo w ukadach o wejcie
do koalicyi. Rozpocza si te niezwocznie zacieka

przeciw Kociuszce naganka osobista. Wywleczono jego

przysig petersbursk. Rozpisywano si o doznanych

przez niego dobrodziejstwach carskich. Wydano nawet
w Anglii, rzekomo za jego zgod, przeciw czemu prote-

stowa musia publicznie, a naprawd staraniem Wo-
roncowa, reprodukcye fantazyjne, wyobraajce aska-

wego Pawa, jak w zakratowanej celi obwieszcza wol-

no Naczelnikowi, i t. p. Co si tycze samego owego
pisma do Pawa, to przestano o nie troszczy si
w urzdowym wiecie paryskim. Kociuszko, po prónem
wyczekiwaniu, musia znacznie póniej ogasza je po

gazetach paryskich, gdzie atoli opatrzono je inspirowa-

nem z góry, obudnem zastrzeeniem póurzdowem,
zwalajcem na niego osobicie wyczn za nie odpo-

wiedzialno. Jednoczenie, po duszych dopiero zacho-

dach, udao mu si zwyk drog pocztow przemyci
je, wraz ze zwrotem darowizny carskiej, do ambasady
rosyjskiej Razumowskiego w Wiedniu, i tdy nareszcie

skierowa na miejsce przeznaczenia do Petersburga.

Kociuszko, jak si rzeko, o wyldowaniu swojem
we Francyi uprzedzi nasampierw Barssa, dawnego swe-

go tutaj z doby insurekcyjnej penomocnika, a nastp-
nie pod jego dachem w Paryu na stae zamieszka. Po-
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zosta on u niego w gocinie bez przerwy przez rok

z gór. Co -wicej, w sprawach wewntrznych krajo-

wych zrazu jego przewanie zasiga rady, nawet jego

posugiwa si piórem. Tym sposobem, rzecz szczegól-

niejsza, bdc pod wpywem ywioów skrajnych fran-

cuskich, dosta si jednoczenie pod wpyw umiarkowa-
szych kó emigracyjnych polskich, spódziaajcych D-
browskiemu i jego pracy legionowej. Ta sprzeczno,

uwarunkowana poniekd pewnemi waciwociami psy-

chiki Kociuszki, miaa niebawem wtrci go w dotkli-

wie powikania i zatargi. Zreszt, od pierwszej zaraz

chwili jego pojawienia si, pomidzy dwoma wrogiemi

obozami emigracyjnemi zacza si zaarta walka o Na-

czelnika. Deputacya pragna koniecznie wydoby go

z pod kurateli barssowej, przecign na swoj stron,

przez niego rzdzi, przez niego przeciwników zgromi.

Imano si w tym celu, bd na miejscu w Paryu, bd
te z Drezna, Lipska i kraju, cigej, natrtnej, osobi-

stej i listownej pod jego adresem namowy. Uywano do

tego nieprzejednanego kasztelana Mniewskiego, przyby-

ego ze Stambuu napowrót nad Sekwan wymownego
„Sarmaty" Turskiego, zbiegego do Saksonii po niefor-

tunnej wyprawie spiskowej litewskiej zapamitaego ge-

neraa Giedroycia, i innych powag radykalnych. Z kole-

puszczono w ruch krajowe zwizki tajne i ich emisaryu-

szów, w zamiarze oddziaania na Naczelnika, zaimpono-

wania mu, lub nawet wygórowania ponad nim, suggesty
rzekomej potgi organizacyjnej i konspiracyjnej domo-

wej. Liczono si przytem bardzo sprytnie z waciw
mu wielk na gos opinii narodowej, na wpywy po-

stronne wraliwoci, wzmoon jeszcze obecnie, po prze-

bytych cikich dowiadczeniach petersburskich, w nie

jasnem na wychodctwie pooeniu. Te rachuby miay
istotnie nie pozosta bez pewnego wyniku. Nie udao
si wprawdzie nigdy tym mataczom cakowicie skonfi-

skowa dla siebie Kociuszki. Ale udao si stopniowo



47

wsczy niepokój, wnie chwiejno do jego myli
i dziaa, postawi go nawet w niektórych przedmiotach

zasadniczych wprost w sprzecznoci z pierwotnem jego

stanowiskiem. Jednakowo z pocztku okazywa si on

dosy odpornym. Trzyma si mocno Barssa, a tern sa-

mem poniekd agencyjno-legionowego kierunku. By ra-

czej za zupenem skasowaniem Deputacyi, wiodcej wa-
ciwie, od czasu dokonanego w niej rozamu, ywot
wrcz samozwaczy. By za stworzeniem na jej miejsce

jakiego nowego ciaa kompromisowego. By w kadym
razie za uciszeniem gorszcych niesnasek, za zgod.
Uderzya go szczególniej obecno ród gardaczów de-

putacyjnych nad Sekwan podejrzanego Maliszewskiego,

któremu przypisywa zdradzieckie wydanie w Petersbur-

gu swoich najtajniejszych stara przedinsurekcyjnych

paryskich, czynionych ongi u Komitetu ocalenia publicz-

nego. Kociuszko z tego powodu udzieli obecnie emi-

grantom paryskim, a nawet wadzom francuskim, stoso-

wnego poufnego przed Maliszewskim ostrzeenia, przez

co w nim, jego kompanie Szaniawskim, i innych prowo-

dyrach deputacyjnych, zyska sobie wrogów nieubaga-
nych.

Tymczasem, w dni kilka po nakreleniu rzeczonego

pisma do Pawa, porodku tych wszystkich zud i ma-
tactw francuskich, niesmaków i zgrzytów emigranckich,

przysza Naczelnikowi szczera, zdrowa pociecha. Nade-
szy przyniesione przez Tremona i Wasilewskiego wier-

ne odezwy legionowe. Z wzruszeniem gbokiem ode-

bra on te drogie wiadectwa niezachwianego przywi-
zania i ufnoci najlepszych, najtszych rodaków. Odpi-

sa wszystkim, od onierzy a do oficerów, wszystkim

równie piknie, z t swoj kochan i trafn prostot,

jak odnajdywa zawsze, ilekro, zdaa od umykajcych
^^^ j^go pojciu majaków polityki, czerpa zwyczajnie

ze skarbów serca swego. ^ciskam kadego z Was —
pisa „do obywateli onierzy, legie polskie skadaj-
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cych"—z przywizaniem statecznem, i nic nas nie roz-
czy, chyba mier, gdy razem bi si bdziemy za ko-

chan ojczyzn''. Mówi im o obowizkach wraz wojsko-

wych i obywatelskich. Zaleca „karno i subordynacy",

„nierozerwan jedno z Francuzami i Cyzalpinami".

Zaleca te „nabycie umiejtnoci czytania i pisania ro-

dowitym jzykiem", albowiem „Waszem jest przeznacze-

niem zanie dar wolnoci ojczynie i udzia wiata dla

spóziomków". „Chc by z Wami, — pisa do korpusu

oficerów legionowych—chc z Wami si zczy dla su-

enia wspólnej ojczynie, skoro okolicznoci t mi po-

r nam wska". Wan przestrog skierowa do Rym-
kiewicza wzgldem prowadzonej przez niego tajnej ko-

munikacyi ze zwizkami krajowemi, która „moe sta si
okazy rozdwojenia umysów, sprzeczek i zamieszania".

Radzi tedy cakowicie „zaniecha korespondencyi ska-

dowej z krajowymi w sensie politycznym i nie naraa
na przeladowanie wspóziomków nam przyjaznych w Pol-

sce, zwaszcza, e oni nic sami przez siebie uczyni nie

s w stanie". Tak samo zreszt, nieco wczeniej, by
przestrzega krewkiego Giedroycia, potpiajc niebez-

pieczn a warcholsk robot spiskow Centralizacyi

i Deputacyi. W serdecznych wyrazach odzywa si do

Wielhorskiego i Wybickiego. Temu ostatniemu poleca

dla legionistów „katechizm republikaski uoy... (na)

miejsce opinii zabobonnej", oraz „pieni pomidzy wspó-
ziomkami... pomnaa", t. j. da inn, na miejsce ulubio-

nej i utartej od roku legionowej, która widocznie wy-
stawion mu bya jako niedo „republikaska". Wresz-

cie, w najwaniejszej odpowiedzi pod adresem samego

Dbrowskiego, wyraa mu pene zaufanie i zatwierdza

go niejako moralnie na stanowisku legionowego dowód-

cy. Owiadcza si zarazem ponownie przeciw „skadom
wszelkim politycznym pod nazwiskiem deputacyi bd
korespondencyi". Wypomina znowu „karno, jedno
i zgod". Ponawia te z naciskiem zacn wskazówk
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wzgldem „uczenia onierzy nieumiejtnycli czytania,

pisania, rachunków oraz wraania powinnoci, cnotliwym

obywatelom i onierzom przyzwoitych". Za podkrela-

jc dobitnie haso równoci, obok niepodlegoci i wol-

noci, „w legiach polskich—dodawa—widz tylko zbiór

obywateli oficerów i obywateli onierzy". Bra na sie-

bie wyranie naczeln nad korpusem polskim opiek.

Donosi o widzeniu si swojem z Brunem, za jego byt-

noci paryskiej, którego „p/osiem, aby mia staranie

o Was i by Waszym ojcem". Jednoczenie nader donio-

sej, cho ogólnikowej udziela zapowiedzi, e „gdy si
sprawowa dobrze bd, mog legiony by pomnoone.

Ja sam ze swej strony stara si o to nie omieszkam**.

W rzeczy samej, zaraz wtedy, w sierpniu 1798 r., jesz-

cze przed wyprawieniem niniejszych odpowiedzi swoich,

zwróci si do Dyrektoryatu z memoryaem wzgldem
powikszenia legii we Woszech. Jednak co do osobiste-

go swego przybycia do legionów, w^yraa si z wielk
ostronoci, wskazan przez niejasno wasnego i ogól-

nego pooenia politycznego. „Moe,—pisa Dbrowskie-
mu — e kiedy nieznacznie wypadnie mi si zobaczy
z Wami i uciska Was braterskim afektem".

Gos Kociuszki przyjty zosta w legionach z czci
naleyt. Jego odezwy natychmiast publikowane byy
po batalionach; jego rady wicie wypeniane niby bez-

wzgldne nakazy. Zajto si gorliwie uczeniem niepi-

miennych wiarusów w^edle jego j^zenia. Zabrano si
do uoenia zaleconego przeze „katechizmu", a nawet

ogoszono w tym celu paradny przy rozkazie dziennym

konkurs literacki, którego ncc nagrod stanowia

„picioletnia pod wierzch klacz szpakowata polska".

W myl otrzymanej od niego przestrogi, zwinity zosta

niezwocznie przez Rymkiewicza cay „skad korespon-

dencyi". Cudny to by stosunek tych modych, bezdom-
nych legionów do starego, bezdomnego Kociuszki,
w którego osobie, ponad wszelk, z rygoru okolicznoci,
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wadz cyzalpisk czy francusk, one wci uznaway
najwysz wadz naczelnicz polsk, z wyboru serca

i woli narodowej. Wzmocnione te znakomicie zostao

przez jego aprobat stanowisko Dbrowskiego. Wpraw-
dzie niebawem pokazay si pewne midzy nimi obu

rozdwieki. Uwydatnio si to ju w najbliszych ode-

zwach Kociuszki, gdzie nieraz ostro karcce Dbrowskiego
spotykao si sowo, albo niemie polecenie pseudo-Mar-

sylianki Turskiego zamiast s legionowego mazurka. Ale

te tarcia dorane, cho podsycane rozmylnie przez mal-

kontentów, znajcych atw Naczelnika wraliwo, bez

szkody przecie, za mdrym zwaszcza wpywem asystu-

jcego mu cigle Barssa, byy kojone i usuwane. Stosu-

nek obustronny utrzyma si naogó w karbach prawi-

dowych. Dbrowski w kadej niemal rzeczy referowa
si do Kociuszki, zdawa mu regularnie z wszystkiego

spraw, odbiera stale jego skazówki. Wpywao to nie-

pomau na przerwanie, do czasu przynajmniej, najzoli-

wszych wani w korpusie, i na ustatkowanie rów^nowagi

wewntrznej w legiach.

A tem nagiej sza teraz wanie bya tego potrzeba,

i zbliaa si dla legionów wyczekiwana z upragnie-

niem, lecz cisza nieskoczenie ni przewidywano, dru-

zgocca próba wojenna. Nowa chmura koalicyjna dopie-

ro na dalekiej zbieraa si pónocy, a ju yska poczy-

nao na bliskiem poudniu. Tam jeszcze czekano na Ro-

sy? a ju tutaj zaczyna Neapol. Królowa Karolina, nie-

ubagana Francyi rewolucyjnej przeciwniczka, siostra

citej Maryi-Antoniny, ciotka i teciowa cesarza Fran-

ciszka, kochanka Razumowskiego i Galla, kobieta prze-

wrotna i miaa, zdawna zapatrzona na rzymskie dla

Neapolu zdobycze, postanowia pierwsze uczyni uderze-

nie, majce porwa i Hofburg i Pawa. Wprzódy za,

jeszcze, przed waciwym najazdem neapolitaskim na

republik rzymsk, wszcza znienacka, latem 1798 r.,
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niby próbn przegrywk, grone powstanie chopskie

w pogranicznym departamencie Circeo. W armii rzym-

skiej dziao si wtedy nienajlepiej. Skutkiem zatargów

wewntrznych, w lipcu t. r., odwoany std zosta Saint-

Cyr. Dowództwo po nim obj Macdonald, Szkot z po-

chodzenia, syn zapalonego jakobity, sam niegdy oficer

królewski, genera umiejtny, lecz bez wyszych uzdol-

nie, a bardzo przystpny podszeptom ambicyi i intry-

gi. T. zw. legia rzymska, poddana reorganizacyi, przy-

czem zlecia Grabowski a inni wynieli si Polacy, licz-

ca wicej oficerów ni szeregowców, adnego nie dawa-

a oparcia. Gówne brzemi rozprawy z powstaniem spa-

do przeto na legi pierwsz Kniaziewicza. Walka
z „baurami", jak z galicyjska mawiali legionici, ze sfa-

natyzowanem chopstwem rzymskiem, dobrze uzbrojonem,

prowadzcem armaty, dowodzonem przez przebranych

oficerów neapolitaskich i austryackich, okazaa si nad-

spodzianie trudn i krwaw. Po raz pierwszy, od przy-

godnego ataku Liberadzkiego na Veron i atwej w ob-

rby papieskie wyprawy Dbrowskiego, znaleli si
w ostrym ogniu legionici. Sprawili si dzielnie. W sze-

regu potyczek pod Ferentino, Frosinone, Terracin, uga-

sili we krwi pomie powstania. Zasuyli na pochwa
Macdonalda. Ale ponieli straty stosunkowo znaczne,

przewanie w zabitych, gdy z adnej strony nie dawa-

no pardonu.

Ten nieudany wybuch powstaczy pod Rzymem
by drobnym, lecz znamiennym symptomatem odbywaj-
cych si równoczenie za kulisami wielkich przygoto-

wa koalicyjnych. Klucz tych przygotowa spoczywa
w Petersburgu. Tego lata 1798 r. zjechali nad New
od Franciszka I. dwaj jego i Pawa szwagrowie wir-

temberscy, aby pospou z przybyym tu równie, do-

wiadczonym Cobenzlem, oraz posami austryackim,

gadkim Dietrichsteinem, angielskim, przedsibiorczym
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Whitworthem, i neapolitaskim, zrcznym Serra-Caprio-

l, przeway szal decyzyi carskiej na rzecz wspólnej

przeciw Francyi wyprawy wojennej. Starano si wyzy-

skiwa monarchizm nieprzejednany iyk legitymistyczn

Pawa. Car w tym czasie udzieli u siebie w Mitawie

gociny pretendentowi Ludwikowi XVIII; karmi tumy
emigrantów francuskich; cay zoony z nich kilkoty-

siczny korpus ksicia Conde trzyma w gubernii wo-

yskiej i podolskiej pod Kowlem, uckiem, Wodzimie-

rzem. Starano si te podnieca pych samowadcz, po-

rywy religijne, zachcianki rycerskie, ambicye wiatowe
imperatora. Wskazywano mu wzniose posannictwo

wskrzesiciela tronu arcychrzeciaskiego, bodaj nawet

obrocy tronu w. Piotra, pogromcy rewolucyi powszech-

nej, zbawcy i superarbitra Europy. Starano si równie
skorzysta z silnego ochodzenia jego pierwotnych na-

strojów prusofilskich, zwaszcza od zgonu Fryderyka-

Wilhelma II i bezowocnej misyi berliskiej Repnina.

Starano si natomiast ulecza cara z osobistych i poli-

tycznych uprzedze do Austryi, i nawet nawizywa po-

winowactwo rodzinne midzy domem jego a habsbur-

skim, przez planowane maestwo modego palatyna

Józefa z W. Ksin Aleksandr Pawówn. Caa ta go-

rczkowa gra o ostateczne pozyskanie Pawa, tak do-

niosa dla sukcesu i wogóle dojcia przyszej koalicyi,

miaa w szczególnoci najywotniejsze znaczenie dla Au-

stryi. Ona bowiem znów musiaaby wzi na siebie gó-
wne brzemi wojenne, a liczy si przytem cigle ze

stojcemi na uboczu Prusami, skd w razie niepowodze-

nia zawsze mogo spa na ni zabójcze w plecy ude-

rzenie. To te Austrya o tyle tylko chciaa i moga wa-y si na ryzyko nowego z Francy pojedynku, o ile

byaby pewn czynnej asysty Rosyi, a tem samem po-

kryt i zabezpieczon przeciw Prusom.

Owó jednym z najdzielniejszych ku temu sposo-
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bów byo podziaanie na Pawa, niby chust czerwon,

postrachem konspiracyi polskiej. Naleao tylko odna-

le j i namacalnie pokaza, zagniedon zwaszcza

pod berem pruskiem, a przynajmniej wynale i zapro-

dukowa jej pozory. W rzeczywistoci, w caej Polsce

byo podówczas cicho zupenie. We wszystkich trzech

dzielnicach, na szerokiej powierzchni przecitnego ogóu
i przecitnej opinii publicznej, po ostatniem rozczarowa-

niu campoformijskiem wzrosy nawet prdy raczej ugo-

dowe. Odbio si to równie na pruskiej Warszawie. Po

zaszej w listopadzie 1797 r. mierci Fryderyka-Wilhelma

II, zdradzieckiego sprzymierzeca i rozbiorcy Polski, je-

go sukcesor Fryderyk-Wilhelm III i pikna królowa

Luiza po raz pierwszy, zamiast hodu pruskiego skada-

nego koronowanemu elektowi Rzpltej, odebrali w Kró-

lewcu hod koronacyjny od wiernopoddaczej deputacyi

polskiej. Wkrótce potem, po zaszym w pocztku 1798 r.,

wród byszczcej ndzy niewolniczej w Petersburgu,

nagym zgonie ostatniego elekta, Stanisawa-Augusta,

moda para królewska pruska zjechaa latem t. r. do

Warszawy. Spotkaa si tu z przyjciem wspaniaem ze

strony wyszego zwaszcza towarzystwa, którego imie-

niem czyni jej honory polskiej stolicy osiady tu odtd
na stae najwietniejszy przedstawiciel arystokracyi pol-

skiej, byy wódz naczelny armii polskiej, ks. Józef Po-

niatowski. Ze swej strony, nowy monarcha, nie majc na

sumieniu zbrodni politycznych swego poprzednika, sta-

ra si askawoci osobist ujmowa sobie polskich

swych poddanych, wyszego szczególnie stanu, i t oso-

d agodzi, a naprawd uatwia, niezmienne, celowe

cinienie administracyjne. askawo dworska i ucisk

rzdowy, karesy i represya, tak w tej dzielnicy, jak

i w iniiych, wybornie dopeniay si nawzajem. Nalea-
o to do utartej ju metody dziaania wszystkich trzech

mocarstw rozbiorczych w Polsce: w jednej rce paka.
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w drugiej cukier, i to zatruty. Albowiem kaptacya, jak

si rzeko, zlewaa si z prowokacj, a coraz umiejt-

niejsz, coraz wyszukasz, zatrut podwakro, obliczo-

n nietylko na pogrenie idcych na jej lep ofiar pol-

skich, lecz zarazem na wzajemne skompromitowanie sa-

myche rzdów. Pod tym wzgldem midzy Prusami

a Austry wci szed wycig o lepsze, t. j. o to, kto

kogo, za tajne w sprawie polskiej spiskowe z Polakami

grzechy, potrafi lepiej pogry przed wspólnym przed-

miotem podliwej mioci i panicznego strachu, przed

potnym podziaowym dawc i sdzi rosyjskim.

W takim to mianowicie kierunku wysilia si obec-

nie wytrawna sztuka gabinetu wiedeskiego, podcinana

piln potrzeb zyskania Pawa dla przyszej koalicyi.

Po niejakiej ciszy od zeszorocznej afery galicyjsko-wo-
oskiej, podane zostao policyi austryackiej haso do no-

wej wytonej dziaalnoci. Zaczo si, jak wspomnia-

no, od uwizienia w Pradze, wiosn 1798 r., starszego

Kochanowskiego. Sprowadzono go do Krakowa i otwar-

to tutaj na wielk skal ledztwo polityczne leg artis.

Bya to w istocie gratka nielada, gdy w pochwyconej

przy nim korespondencyi znalazy si nici tajemne, wio-

dce przez Woyczyskiego i Radziwia za kordon pru-

ski, do Warszawy i Berlina. Zaraz poszo ostrzeenie

poufne do Petersburga. Zaraz te wznowiy si liczne

aresztowania na Litwie, gdzie w najbliszych miesicach

wzici zostali Wawrzecki, Niesioowski, Brzostowski,

Giegud, Sotan, Tyzenhaus i wielu innych wybitnych

patryotów, i sprowadzeni na surowe ledztwo do Wilna.

Wtem, z pocztkiem lata, przypad powrót Kociuszki,

wywoujc ywy niepokój i srog pasy carsk. Teraz

sam Pawe zwróci si do Berlina i Wiednia z daniem
pochwycenia „zdrajcy" Kociuszki i spiknitych z nim
buntowników polskich. Z obu stron, pruskiej i austryac-

kiej, objawiono oczywicie zupen w tym wzgldzie kon-
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kurencyjn gotowo. Rzecz jednak polegaa na tern

wanie, aby dobr wol i niepokalan czystoci wa-
sn przecign konkurenta i obnay jego dwulicowo
i win.

Dla dopicia gównego tego celu, zdobyto si
w Wiedniu na krok bezwzgldny i jaskrawy. Latem
1798 r. aresztowano w Bardyowie na Wgrzech, przebywa-

jcego tam u wód, najwybitniejszego po Kociuszce by-

ego petersburskiego jeca, Ignacego Potockiego. Zawie-

ziono go pod stra do Krakowa, opiecztowano mu pa-

piery w Kurowie i w jego mieszkaniu gocinnem w Pu-

awach. Wzito zarazem w grzeczny areszt samego sta-

rego Czartoryskiego, którego skierowano na indagacy
do gubernium lwowskiego. Nastpnie aresztowano w Bia-

aczewie marszaka Maachowskiego i wyprawiono na
ledztwo gówne do Krakowa. Jednoczenie uwiziono
szereg figur pomniejszych, a bdcobd wydatnych,

przewanie czonków Centralizacyi lwowskiej, kadc
faktycznie kres dalszemu jej istnieniu. Zadano te ka-

tegorycznie od Prus wydania wielu poszlakowanych

o wspówin obywateli, zamieszkaych w kordonie ta-

mecznym, i dostarczenia ich do inkwizycyi krakowskiej.

Tutaj, w Krakowie, zerodkowano rzecz ca w ogrom-

nym procesie ledczo-sdowym, majcym unaoczni o-

grom wykrytej konspiracyi. Punkt cikoci w tem wszy-

stkiem najwidoczniej spoczywa nietyle w obnaeniu
spiskowej „intrygi polskiej", ile rzdowej pruskiej. Wo-
bec tak przejrzystej intencyi, wadze pruskie popieszy-

y przesa na gwat wasnych urzdników do Krako-

wa, dla asystowania przy szczególniejszem tem ledz-

twie, gdzie naprawd oskarane byy Prusy, a trybuna-

em najwyszym naprawd by Pawe. W istocie, roz-

czytujc si w tych olbrzymich protokóach ledczych

krakowskich, a do miesznoci widoczna, jak w krzyo-
wym ogniu niezliczonych zdradliwych pyta, zadawa-
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nych inkwizytom polskim, co kroku inkwirenci naczelni

austryaccy wprost zmierzali do wydobycia zezna, ob-

ciajcych Berlin, za nieboracy asystenci pruscy szu-

kali ratunku przez wywoanie naodwet zezna, obcia-
jcych Wiede. Rzd berliski spróbowa nawet odparo-

wa gr wiedesk przez podobny ze swej strony ja-

skrawy akt gorliwoci. Skoro tam powicono Czarto-

ryskiego, spowinowaconego z cesarzem Franciszkiem, tu-

taj powicono Radziwia, onatego z kuzynk Frydery-

ka-Wilhelma. Urzdzono surow u niego rewizy w pa-

acu Bellevue pod Berlinem. Przez trzech, wydelegowa-

nych we wasnej osobie ministrów stanu, Haugwitza,

Alvenslebena, Goldbecka, uroczycie naoono pieczcie

na jego papiery. Gronem pismem odrcznem królew-

skiem zadano od niego wytómaczenia si z zarzucanej

mu zbrodni stanu i wystpnych stosunków z „Polakami

francuskimi". Samemu zreszt Radziwiowi wielkiej nie

uczyniono krzywdy, ale narobiono haasu coniemiara.

Sporo te ród obywatelstwa w Wielkopolsce i Warsza-

wie dokonano wieych rewizyi i aresztów. Za o wszy-

stkich tych dzieach chwalebnych nieomieszkiwa, rzecz

prosta, usuny Haugwitz skwapliwie powiadamia Pani-

na, ku jego zbudowaniu i zasueniu na askawe uzna-

nie carskie. Tak wic utarta zasada redniowieczna: „bi-

lesz mego yda, .bij twego yda", doczekaa si dzi-

wnego udoskonalenia: kady bi swego Polaka. Ale ta

metoda, stosowana póniej przez Prusy z takiem powo-
dzeniem wanie w stosunku do Rosyi, w obecnej porze

przysza zapóno, nie miaa podanego sukcesu, nie zdo-

aa ju powstrzyma dalszego od Berlina odsunicia si
Rosyi, ani te dalszego jej zblienia do Wiednia i spo-

sobionej tam nowej koalicyi. Przeciwnie, konkurencyjna

na tern polu robota gabinetu wiedeskiego w danej

chwili du -okazaa wyszo i oczekiwany wywara
skutek. Puszczone w ruch stamtd mdre i mocne spo-
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soby podjudzania i trwoenia Pawa polskiem, polsko-

francuskiem i polako-pruskiem niebezpieczestwem, nie

miny bez naleytego wraenia. Przyoyy si te
ubocznie, lecz wcale skutecznie, do uatwienia, w cigu
lata i jesieni 1798 r., gównych prac dyplomatycznych

nadnewskich, celem pocignicia Rosyi nieodwoalnip na

tory koalicyjno-wojenne.

Jednakowo dla tych prac arcydoniosych najsku-

teczniejsze pchnicie pomocnicze miao przyj skdind,
ze Wschodu. Najskuteczniej albowiem udao si wygra
w Petersburgu walny atut, dostarczony przez wypraw
egipsk Bonapartego. Ten nieoczekiwany zwrot zdobyw-
czy Francyi rewolucyjnej ku Wschodowi wyda si nad

New wprost witokradczym i zgoa niedopuszczalnym

zamachem na przynalen samej tylko Rosyi, dojrzewa-

jc dla niej wycznie od Piotra W. a do Katarzyny,

prawowit zdobycz i sukcesy bizantyjsko - tureck.

Wprawdzie równoczenie podjta zostaa z Parya nad-

zwyczaj ciekawa próba polubownego w tej mierze z Pe-

tersburgiem porozumienia. Na pocztku tego lata 1798

r., zbliony do rzdu francuskiego Szwajcar Laharpe,

bdcy z dawniejszej guwernerki wielkoksicej w oso-

bistych z dworem carskim stosunkach, imieniem Dyre-

ktoryatu, a z natchnienia Talleyranda, zwróci si z pi-

smem najpoufniejszem wprost do Pawa, ofiarujc mu
zwizek sprzymierzeczy z Republik, za cen podziau

Turcyi midzy Rosy a Francy. Ale taka kombinacya

niezwyka i nienaturalna, w póniejszej szczliwszej

nawet porze, nazajutrz po Austerlitzu i Friedlandzie,

nie wytrzyma rachunku pomidzy Napoleonem zwyciz-

c a pobitym Aleksandrem. Teraz za, w przededniu

Trebbii i Novi, taka kombinacya spólnicza musiaa Pa-

wowi samodziercy wyda si szczytem czelnoci szal-

bierzy dyrektoryalnych, albo te poprostu zastawion
przez nich puapk, celem odstrczenia od niego wszyst-

Napoleon a Polska III. 4
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kich mocarstw zainteresowanyeh na Wschodzie. Grzech

polityczny egipskiego przedsiwzicia od pierwszego za-

raz kroku mci si z konsekwency nieubagan. Do ty-

lu zarzewi, tlejcych w stronie zachodniej, a ju zajmu-

jcych si pomieniem od neapolitaskiego podmuchu na

palnym gruncie woskim, dorzucona zostaa nadomiar

grona agiew sprawy wschodniej. Pod znakiem tej

sprawy podnosia si przeciw Francyi potworna koalicya

austryacko-angielsko-turecko-rosyjska. Skojarzenie ywio-
ów tak sprzecznych byoby w zwyczajnym rzeczy po-

rzdku wprost niepodobiestwem. Teraz wszake para-

doksalny ten zwizek mia szybko i gadko sta si
cBynem dokonanym, dziki nadbiegym w sam por od-

gosom rozgrywajcej si równolegle fantastycznej wy-
prawy Bonapartego.



ROZDZIA DRUGI.

LEGIONY BEZ BONAPARTEGO.

Bonaparte po niebezpiecznej, powolnej egludze

w pocztku czerwca 1798 r., z ca flot swoj przysta-

n pod Malt. Wyspa, broniona przez szczliwe poo-

enie przyrodzone, potne bastyony, ogromn artylery,

kilka tysicy zaogi, bya prawie nie do zdobycia si,
zwaszcza z koniecznym w tym wypadku popiechem.

Ale wadajcy ni Zakon, toczony wewntrzn zgnili-

zn, tak samo jak przedtem Wenecya, w mgnieniu oka

uleg miaoci i zdradzie. Kiedy wczesnym rankiem

letnim skoczyli z szalup Francuzi na skaliste pobrzee,

jeden z najpierwszych Polak Maltaczyk Sukowski, po-

przez urwiska, fosy, szkarpy, zwinnym pdem prowadzi
grenadyerów do ataku na baterye Yaletty. Natychmiast,

cile na mod weneck, wybuchy rozruchy ród lud-

noci maltaskiej, rozdwojenie ród kawalerów. Poczem
w niewiele godzin nastpia kapitulacya, zatknicie trój-

kolorowej chorgwi na staroytnej katedrze w. Jana,

upadek istniejcego od blisko siedmiu wieków Zakonu.

I tym razem równie Sukowski, w ostentacyjnem pimie
do swych przyjació paryskich, opisywa z zapaem prd-
kie zwycistwo, a usprawiedliwia te najazd gwatowny,
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pitnowa „tyrastwo" i znikczemnienie spróchniaej^

przeytej braci rycerskiej zwyrodniaych Joannitów. Ale

wzicie Malty niebezpiecznym byo sukcesem. Wydzie-

rao smaczny up Rosyi; rozjuszao do ostatecznoci no-

wego opiekuna Zakonu, Pawa.
Uwinwszy si z wysp, Bonaparte wprost ju do

afrykaskiego poszybowa ldu. W pocztku lipca, w ja-

sn noc ksiycow, szczliwie przybi do delty nilo-

wej tu pod Aleksandry. Nazajutrz, o samym wicie,

przy trudnym szturmie Aleksandryi znów przodowa
Sukowski, wedle sów wasnych, do gbi „wzruszony

wielkiem tego miejsca wspomnieniem, chwil przedziwn,

romantycznym widokiem". Na czele kolumny szturmuj-

cej, z waciwym sobie zimnym szaem bojowym, po-

dwakro zrzucany z murów, wdar si przez wyom do

miasta. Bi si pod okiem Bonapartego, i zaraz na miej-

scu posunity zosta na szefa szwadronu. Prócz niego

zreszt, w tej pierwszej akcyi czynny by równie a-
zowski. Jednakowo dla wojsk, przygotowanych na za-

morskie cuda z tysica i jednej nocy, a przyrod i kul-

tur wosk spieszczonych, ndzny i wrogi wygld zdo-

bytej ptolomeuszowej stolicy, surowe oblicze rozpocie-

rajcej si dokoa pustyni, okrutnym byy zawodem.

„Zawiedzeni zostalimy — biada aonie Szumlaski —
w nadziei oczekiwanej przyjemnoci, bowiem zastalimy

miasto puste, sklepy liche, pozamykane, niesychane go-

rco, a w miejscu ludzi mnóstwo jadowitych much, owa-

dów, robactwa, e si prawie pod naszem okiem spraw-

dzaa kara Boa owych plag siedmiu, na Egipt dopusz-

czonych".

Nie dajc czasu szemraniom, Bonaparte ju w dni

kilka pocign z armi dalej ku poudniu, faraonowemi

szlaki. W straszliwym przez pustyni pochodzie, szcz-

liwemu dotychczas zwycizcy ywej mocy ludzkiej na-

sampierw udzielia przestrogi ta sama martwa sia przy-

rody, która wydobytego tu z ledwoci z piaszczystych
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afrykaskich arów pogry kiedy doszcztnie w zlodo-

waciaej moskiewskiej równinie. Po nieatwej potyczce

nilowej pod Szebrachitem, gdzie uczestniczyli Zajczek,

azowski, Szumlaski, w drugiej poowie lipca zniesieni

zostali waleczni mamelukowie Murada beja pod Pirami-

dami. Ujrzano tu znów Sukowskiego, jak z fantazy

staropolsk wylatywa przed front batalionów, na harce

w pojedynk z opancerzonymi jedcami egipskimi. Po
poddaniu si nazajutrz Kairu, zaraz w pierwszych dniach

sierpnia ruszono w dalszy pocig za uchodzcym do Sy-

ryi nieprzyjacielem. I raz jeszcze, w oczach wodza, pod

Salhejem, w krwawem starciu z karawan Ibrahima be-

ja, na czele paruset szaserów i huzarów, wciekle nacie-

ra Sukowski na roje wietnej konnicy mameluckiej

w lnicych zbrojach i szyszakach; olbrzymiego czarne-

go Berberyjczyka w rcznej zwali rozprawie; odniós

dziesi ran od kul i kling damasceskich; i wzi na

placu boju stopie szefa brygady. Ju przecie Bonapar-

te poczyna przewiadcza si o niedocenionych, nieprze-

widzianych trudnociach wyprawy. Wtem, w drodze po-

wrotnej do Kairu, odebra wiadomo fataln, niwecz-
c ju waciwie w zarodzie samo zaoenie i przyszo
egipskiego przedsiwzicia. Byo ono naraone oddawna
przez grone skutki trzytygodniowego opónienia, z po-

wodu afery Bernadotta. Oddawna te eskadra angielska

pod admiraem Nelsonem biega tropem okrtów, wioz-
cych wypraw Bonapartego. A nareszcie, naprowadzo-

na na lad waciwy przez dwór neapolitaski, dopada
ich z pocztkiem sierpnia 1798 r. pod Abukirem i od jednego

zamachu zniszczya ca flot francusk.

Cios by niepowetowany, doniosoci niezmiernej

pod wzgldem zarówno wojennym, jak politycznym. Bo-

naparte zosta odcity od Francyi, zamknity w Egip-

cie, pozbawiony wszelkich widoków dywersyi w kierun-

ku Turcyi. Natomiast dan zostaa potna ostroga

wszystkim dotychczasowym knowaniom koalicyjnym.
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Przedewszystkiem nastpio wrogie zdeklarowanie si
Porty ottomaskiej. Szczególn ironi i logik wy-
padków, tego samego dnia, kiedy w Dyrektoryacie pa-

ryskim, po prónych przez Laiarpa umizgach do Peters-

burga przeciw Turcyi, uchwalono po niewczasie wypra-

wi Descorcha z now misy przeciw Rosyi do Stambu-

u, nakazywa tutaj sutan Selim III, odwiecznym przed-

wojennym zwyczajem, zamkn rezydenta Republiki

w Siedmiu Wieach. Porta od chwili najcia Francuzów

na Egipt gwatownie bya naciskana sprzymierzecz
od Pawa namow, lecz wzdragaa si zrazu przed dzi-

kim dla niej z Moskw przeciw Frankom sojuszem.

Obecnie jednak, po Abukirze, ulega odrazu. Zdobya si,

ju z kocem sierpnia 1798 r., na konwency wojskow
z Rosy. Wpucia eskadr oczakowsk na Bosfor.

Wreszcie, w pocztku wrzenia, wypowiedziaa wojn
Republice francuskiej; wyrna zaogi francuskie w Dal-

macyi; rzucia haso wojny witej przez Syry i Arabi
do doliny nilowej przeciw Bonapartemu.

Z drugiej strony, w Petersburgu, pod wraeniem
wieci abukirskiej, znacznie oywiy si toczone tam naj-

gówniejsze rokowania koalicyjne. Pod koniec wrzenia
1798 r., podpisana zostaa umowa wojskowa austrj^acko-

rosyjska o wkroczeniu posikowego korpusu carskiego

do Galicyi. Jeszcze przecie znaczne byy trudnoci

z nieobliczalnym Pawem, a bródzia te miejscowa,

czysto nadnewska intryga paacowa. Wtedy z przeciw-

nego znów kraca miao przedsiwzia przypieszy
rzeczy i sprowokowa koalicy namitna królowa Karo-

lina. W listopadzie t. r. wojska neapolitaskie uderzyy
znienacka, bez wypowiedzenia wojny, na zajty przez

Francuzów i Polaków Rzym. Zarazem ostatecznie „wzi
na kie" Pawe. Na uroczystym obchodzie w Paacu Zi-

mowym przybra w listopadzie godno wielkiego mi-

strza maltaskiego; ustanowi nowe przeorstwa i koman-
dorye prawosawno-rosyjskie; wywiesi chorgiew zakon-
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n w. Jana na basfcyonach Admiralicyi petersburskiej.

Zwiza si te niebawem, w grudniu 1798 r., traktatem

sprzymierzeczym z Angli i posikowym z Neapolem.

W styczniu 1799 r., zamieni konwency z Porta na

formalne przymierze, rozcignite równie na Neapol

i wnet w czyn wprowadzone braterskim atakiem floty

turecko-rosyjskiej na wyspy joskie i.Malt. Z kolei,

pod piecz subsydyow angielsk, doszed peny sojusz

austryacko-rosyjski, uwicony nastpnie zwizkiem ma-
eskim W. Ksiny z arcyksiciem. W" ten sposób sku-

te zostao walne ogniwo rodkowe w ogromnym koali-

cyjnym acuchu. Nakoniec pady ostatnie midzynaro-
dowe pozory i szranki, wraz z przeciganym rozmyl-

nie, a wreszcie, przez mord posów francuskich, krwawo ro-

zegnanym kongresem rastadzkim. Rozpalajcy si stopnio-

wo przez tych kilka miesicy ogie wojenny móg od

wiosny 1799 r. powszechn poog okoli zewszd Fran-

cy, srodze osmali jej skrzyda, spdzij ze wszystkich

niemal stanowisk zdobywczych, i w obliczu zupenej,

zewntrznej i wewntrznej, postawi katastrofy.

Bonaparte, raony gromem morskiej pod Abukirem

klski, musia bystro przejrze dalekie jej skutki i ju
odtd waciwie ca sw wypraw uzna w zasadzie

za chybion. Ale jeszcze nie rezygnowa bynajmniej.

Zostawia miejsce rozwojowi wypadków i polotowi wa-
snej wyobrani, zamknitej teraz z koniecznoci w ob-

rbie Wschodu. Tymczasem za po swojemu skupi si
na bezporednio najbliszem zadaniu twórczem. Przed-

siwzi utrzymanie w garci, obron i organizacy woj-

skowo-cywiln sameje opanowanej zdobyczy egipskiej.

Zabra si do tego ze zwyk genialn energi, wszech-

stronnoci, intuicy. Zanurzy si w gb stosunków

bytowych i duchowych obcego oryentalnego i muzu-
maskiego wiata. czc si z wyrozumieniem, z nie-

jakiem a, jak sam wyznawa, „szarlatastwem", umia
w pewnej dostpnej mierze trafi do szeików, ulemów
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i mufticli kairskich, do egipskiego pospólstwa i arab-

skiej dziczy. Przetrwa te dodzidnia w pamici i wy-
obrani dalekich ludów wschodnicli, jako bajeczny „Bu-

naberdi", grony i mdry sutan „El Kebir". Pozosta-

wi niezatarte lady obecnoci i rki swojej na kulturze

i urzdzeniach Egiptu. Upamitni si nazawsze nawet
w rzuconej wtedy przez siebie myli kanau sueskiego,

nawet w zrodzonej wtedy, dziki towarzyszcym mu
oficerom i uczonym, sztuce odczytywania hieroglifów.

Tutejsz egzotyczn swoj polityk wewntrzn opar
na fakcie gnbienia i wyzyskiwania kraju przez niena-

widzonych od ludnoci miejscowej, panujcych przyby-

szów mameluków. Za konfiskujc ich majtnoci i oba-

lajc wadz, usiowa tem samem oprze si na fikcyi,

jakoby wojowa z nimi tylko, nie z padyszachem, ani

tuziemcami. Owszem, uroczycie porcza „narodowi

egipskiemu" poszanowanie religii, wasnoci, prawodaw-

stwa, nadawa jakie pozory samorzdne a take nie-

które istotne reformy spoeczne. Lecz koniec kocem,
zamiast mameluckiego jarzma, nakada inne, niemniej

uciliwe a mniej znone, bo bardziej obce.

W podejmowanej przez niego nad Nilem róno-

stronnej dziaalnoci militarno-administracyjnej brali te
ywy udzia nieliczni przytomni tu Polacy. Sukowski,

wieemi okryty jeszcze ranami, z szlachetnym zapaem
pracowa w powoanym do ycia w Kairze Instytucie

egipskim, budzc wiedz i talentem podziw uczonych

swych kolegów francuskich. Zasiada on tu w wydziale

ekonomii politycznej, gdzie rozstrzsano szereg zagad-

nie ywotnych, podanych od wodza naczelnego, o sta-

nie miejscowej jurysprudencyi, procedury cywilnej i kar-

i^^jj wychowania publicznego. Wszed te zaraz do ska-

du osobnej komisyi, wysadzonej celem zredagowania od-

powiedzi na wnikliwe zapytanie Bonapartego: „jakie

udoskonalenia w rzeczonych dziedzinach s wykonalne,

a zarazem podane przez ludno krajow?". Trudzi si
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nad popraw losu egipskich feliachów, skoro nie byo
mu danem, jak marzy, uly doli polskiego chopa.

Zajczek, ,,genera PasUqu&\ jak przezwali go o-
nierze francuscy, za objadanie si ulubionym melonem,

jedyn w zakazanym Egipcie godn szlachcica straw,

przypominajc rodzinne Podole, zachowa nad Nilem

gst min konfederata barskiego. Nie przestawa, w obo-

zowiskach nad Nilem, kolegom Francuzom tak dobitnie

ka w gow koniecznoci odbudowy Polski, e mu to

oni po wielu jeszcze leciach przypomina bd. W stop-

niu swym brygadyerskim uyty przy kawaleryi, przepro-

wadzi wzorowo remont powierzonej sobie jazdy drago-
skiej ze szlachetnych koni arabskich. Nieomieszka

zreszt kilku piknych std okazów posa w upominku

swemu niegdy dobroczycy, hetmanowi Branickiemu, dla

biaocerkiewskiego stada. Przeznaczony nastpnie do

czynnoci administracyjno-skarbowych, jako gubernator

kilku prowincyi egipskich, co osobliwsz zapewne byo
propedeutyk dla przyszego Namiestnika Królestwa Pol-

skiego, sprawnie wywiza si z tej trudnej funkcyi, po-

legajcej gównie na ciganiu podatków z zarzdzanych

rozlegych dzielnic i utrzymaniu ich w posuszestwie.

Tutaj to najniespodzianiej wykryty przez niego zo-

sta jeden jeszcze polski na ziemi Faraonów tuacz,

ksidz Prosper Burzyski. Wstpiwszy zamodu do za-

konu w. Franciszka obserwancyi braci reformatów mniej-

szych, Burzyski, uchwa kongregacyi maopolskiej, za

zezwoleniem papieskiem, wyprawiony by w 1790 r.

jako misyonarz apostolski, do Egiptu i S3ayi, gdzie przez

blisko dwudziestolecie z powiceniem zupenem umiowa-
nemu oddawa si posannictwu. Spotka on teraz w pu-

styni zabkanego ze sw jazd Zajczka, wyprowadzi
go i wyratowa, przestrzeg przed zatrut studni,

a i nadal dowiadczon stale wspiera rad, przychyla

mu ciemne umysy tuziemców przez swe arabskie prze-

ciw „szemraniom" ewangeliczne kazania. Zosta te od-
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kalnego generaa; i kiedy, po wielu leciech, zasiadszy

dziki niemu na sandomierskiej stolicy biskupiej i krze-

le senatorskiem warszawskiem, porónionemu z wasnym
narodem Namiestnikowi poczciw doni stare zamknie
oczy.

azowski, czasowo towarzyszc Zajczkowi, potem
zajty by przewanie przy pozostawionych w delcie

wojskach okupacyjnych. Tam, z niepowszedniem swem
uzdolnieniem inynierskiem, okaza si szczególnie uy-
tecznym przy nakazanej przez Bonapartego fortyfikacyi

ujcia Nilu pod Damiett. Trzej przygodni uczestnicy

wyprawy, Grabiski, Szumlaski i Hauman, w charakte-

rze raczej ochotniczym mny mieli udzia w pierw-

szych tylko akcyach midzy Aleksandry a Kairem.

Ju w pocztku wrzenia 1798 r., poderwani klimatem

na zdrowiu, zyskali pozwolenie powrotu; lecz pochwy-

ceni w drodze przez korsarzy tureckich, dostali si na

mk okrutn do Siedmiu Wie i lochów Tersany w ar-

senale stambulskim. Tam ndznie zgin waleczny Hau-

man; za szczliwym ledwo trafunkiem, dziki protekcyi

pruskiej i rosyjskiej, po dugiej mce, wydobd si
stamtd Grabiski i Szumlaski. Wreszcie, skoro zna-

laza si nad Nilem gromadka szlachty polskiej, musia
oczywicie poród nawiasowych materyi egipskich, w lu-
nym bodaj zwizku, trafi si take „yd polski", wspo-

mniany poprzednio, stary Zalkind Hurwicz z Lublina.

Ubogi dziwak-erudyt, zapdzony dz nauki z kraju

do Parya, autor odznaczonej w Metzu rozprawy kon-

kursowej o reformie ydów, zachcony przez Lafayetta

i Mirabeau, z polecenia oryentalistów paryskich miano-

wany tómaczem i konserwatorem w dziale wschodnim

Biblioteki Narodowej francuskiej, popularny spópraco-

wnik dzienników yrondystowskich, poczytywa si
szczerze za Polaka i podpisywa w druku i aktach urz-

dowych jako „Polonais'^. Owó pragn on koniecznie

"
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dosta si do Egiptu i ofiarowa w tym celu swoje usu-

gi, jako znawca gruntowny jzyków wschodnich. By
te póniej przeznaczony przez Bonapartego na zarzdc
drukarni arabskiej i wydawc czasopisma w tym jzyku
w Kairze, przyczem zapewne miaby take oddziaywa
w przychylnym duchu na ydów egipskich i syryj-

skich,

Bonaparte, odcity po Abukirze od wszelkich z do-

mu zasików, musia odtd dla utrzymania swej armii

coraz mocniej wyciska ogromn, lecz zndznia, nie li-

czc wtedy ponad trzy miliony mieszkaców, krain

nilow. Zarazem wrogie wystpienie Turcyi, znoszc

fikcy rzekomej z mamelukami jeno, a nie z Porta, woj-

ny, podwaao go z gruntu w Egipcie. Pierwszym tego

objawem byo grone powstanie w Kairze pod koniec

padziernika, atwo wprawdzie umierzone, lecz opaco-

ne drogocenn krwi Sukowskiego. Cay jeszcze oban-

daowany, osabiony od ran niezagojonych, a porwany

nieposkromionym temperamentem, wybieg on przed wi-
tem, 22 padziernika 1798 r., z nieliczn eskort na re-

konesans, poza drgajcy jeszcze odgosem rozruchów

Kair. Wtem opadnity na cmentarzysku przedmiejskiem,

pod starym meczetem, przywalony upadkiem swego
konia, przebity gradem oszczepów, zosta rozszarpany

na strzpy, i potem ledwo po kosmyku jasnego wsa
okrwawione rozpoznano szcztki. Tak modego, chmur-

nego dokona ywota bdny polski rycerz wolnoci
i sawy, a wbrew sawie i wolnoci aosna ofiara czar-

nej tuszczy barbarzyskiej, podnoszcej si przeciw

najedcom. Kiedy w par godzin wie aobn przy-

niesiono Bonapartemu, „umar,—rzek z gorzkiem uczu-

ciem cikich trosk wasnych—^jest szczliwy". Ale

strat jego ywo by dotknity i srogo j pomci. Roz-

kaza na miejscu zburzonego meczetu, po drodze doBelbei-

su, gdzie on zgin, wznie „fort Sukowskiego", którego

lady przetrwa}^ podzidzie. Nieraz póniej, w nocnych
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z powiernikami rozmowach, na tarasie kairskiego swego

paacu, wspomina go „z alem gbokim", unosi si
nad jego „charakterem, pikn odwag, niewzruszon
krwi zimn". A wspominajc wraz o losie rozszarpanej

Polski, dodawa „z ywem ubolewaniem, i ten, kto pod-

jby si jej wskrzeszenia, bezcennego miaby w Su-
kowskim czowieka".

Ale to byy rzeczy nieskoczenie w tej chwili da-

lekie. Trzeba byo wybrn z afrykaskiej matni. Trzy

drogi wyjcia nastrczay si Bonapartemu: utrwali si
w Egipcie, dotrze do Konstantynopola, rzuci si do

Indyi. Wszystkie jednakowo byy zgubne. A ju wynu-
rzaa si czwarta: wróci samemu bez wojska do domu.

Lecz ta, cho najprostsza, nie bya zgoa do pomylenia
inaczej, jak pod warunkiem podwójnym, iby Francya

znalaza si w potrzebie, a on wraca do niej z chwa-

. Tedy postanowi wprzódy wypróbowa jeszcze dróg

tamtych, gotujc si zarazem i do tej, przez egzot^^czne

zwycistwa wasne, na wypadek klsk europejskich Re-

publiki. Po blisko pórocznym w Kairze pobycie, uda
si najpierw w grudniu 1798 r., na rekonesansow do

Suezu wycieczk. Wtedy to, zaskoczony przypywem,
w fantastycznym, noc, konno, przez morze Czerwone

powrocie, omal faraonowego nie doczeka si koca. Po-

czem w styczniu 1799 r., uprzedzajc skombinowane na-

tarcie anglo-rosyjsko-tureckie od strony pónocno-wschod-

niej, ruszy na wypraw syryjsk. Dwie trzecie armii

musia zostawi w Egipcie;wzi z sob do 13 tysicy naj-

lepszego onierza. Wstpnym bojem zdoby twierdz
pograniczn Arisz, gdzie ranny by azowski; w lutym

wtargn do Palestyny. Tutaj atoli z nadspodzianie

twardym spotka si odporem wspomaganych przez An-
gli Turków. A nie przydaa si te na nic ognista

odezwa, jak wyda do ydów tamecznych, mocno przeciw

niemu obstawajcych za padyszachem. Sam on zreszt

oczywicie nie dba o Ziemi wit, cho kroczy saw-



69

nemi lady krucyaty francuskiej Godefroy de Bouillon.

„Jerozolima — mówit — nie ley w mojej linii operacyj-

nej". Ani te nie myla naseryo o jawnie niewykonal-

nej ekspedycyi do Indy i, cho i nadal rozmylnie o niej

puste rozgasza wieci. Najpewniej marzyo mu si je-

szcze dotrze moe ldem a nad Bosfor i od strony

azyatyckiej zagrozi Stambuowi. Po krwawym szturmie,

gdzie powtórn ran odniós azowski, opanowa Bona-

parte Jaff. Kaza tu w pie wyci, tyle przez srog
konieczno wojny, ile dla postrachu, do 2 tysicy zaogi

arnaucko-albaskiej; ale te na miejscu rzezi spotka

gorsz od Turka wrog ohyd, zaraz morow. Wre-

szcie, w poowie marca, dalej w gór nadmorskim cig-

nc szlakiem, natkn si na przeszkod nieprzebyt,

obronn Akk. Rozbi jeszcze w kwietniu na miazg
pieszce z odsiecz wojska tureckie pod gór Taborem;

a odprawiwszy Tecleum w kocióku nazaretaskim, za-

wróci przed oblegan twierdz. Ale poradzi z ni nie

móg, mimo wysików nadludzkich. Musia w kocu maja

1799 r. zwin oblenie, nakaza odwrót do Egiptu, wyrzec

si dalszych oryentalnych widoków. „Pod Akk—s je-

go wyrazy—umara moja wyobrania".

Tutaj prysy ostatnie mirae Wschodu, a tem sil-

niej znów europejska ozwaa si rzeczywisto. W isto-

cie, podczas tego oblenia odebra Bonaparte pierwsze

wieci pewne o rozptanej ju na Zachodzie zawierusze

koalicyjnej i pod ich wpywem postanowi w kadym
razie do Francyi popieszy. Zreszt, w caej tej stra-

szliwej wyprawie syryjskiej i straszliwszym jeszcze od-

wrocie, zgoa pokrewnym okropnoci moskiewskiemu,

okaza moc duszy wielk, a nieraz wspania gestu pro-

stot. Tak w Jaffie, by stumi trwog wojska przed

mordercz zaraz, sam uda si do szpitala zadumio-

nych; pótory godziny bawi; pociesza chorych; wasno-
rcznie przenosi z posugaczem murzynem umierajcego

onierza, okrytego pian i ciekc z otwartych bubo-
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nów rop. Tak znów, w spiekocie pustyni syryjskiej,

kroczy pieszo na czele, konia wasnego oddawszy dla

ambulansu. Za ród nadleciaej wtem trby powietrz-

nej, „Dokd bieycie? — tem sowem spokojnem odrazu

uciszy panik oszalaych, duszonych supem ognistego

piasku, i przed groz nieznanego zjawiska rzucajcych

bro onierzy, — czego si boicie? wszak to jest tylko

mier". Jednakowo naogó wraenia okrutne Wschodu
wyryy lad wybitnie ujemny na jego indywidualnoci

duchowej. Wzmocniy w nim instynkt samowadny,
skonno despotyczn, pogard ludzi, lekcewaenie y-
cia i cierpienia ludzkiego. Pynce std zboczenia mo-

ralno-polityczne, ze strefy wschodniej przeniesione do

stosunków europejskich, odbij si te nieraz nawskro
ujemnie na dalszej jego roli dziejowej.

Powróciwszy, w poowie czerwca 1799 r., do Kai-

ru, Bonaparte znalaz si w pooeniu napozór niezmie-

nionem, niezachwianem, lecz w istocie bez wyjcia, bez

przyszoci. Na dobitk, coraz wyraniej podnosia si
przeciw niemu gucha niech znacznego odamu wa-
snej jego generalicyi. Zraeni do caej wyprawy, a bar-

dziej jeszcze do niego osobicie, gono poczynali sze-

mra i dopomina si powrotu do Europy. Gron t
opozycy skadali ludzie tak wybitni, jak Kleber, „ser-

ce waleczne a gowa tchórzliwa"; jak zdatny a skryty

i zacity Szwajcar Reynier, byy szef sztabu przy Mo-
reau; i inni, zwaszcza dawniejsi generaowie nadre-
scy, wcielajcy zadawnion niech zawodow i politycz-

n ku szczliwemu niegdy wodzowi armii woskiej,

a teraz niefortunnemu naczelnikowi awantury egipskiej.

W podobnych warunkach Bonaparte czeka ju tylko

z dnia na dzie sposobnoci pomylnej, aby wietnym
czynem wojennym zakoczy swój pobyt nad Nilem.

Na pierwsz te wie o wyldowaniu znacznych wojsk

tureckich pod Aleksandry, popieszy w poowie lipca

na ich spotkanie. Pobi je niebawem w walnej bitwie
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pod nieszczsnej pamici Abukirem; zdziesitkowa, po-

topi i rozpdzi; samego wezyra Mustaf wzi do nie-

woli. Tutaj take dowiedzia si o najswieszycli, a do

pocztku lata, obrotach wojennych drugiej koalicji,

o cikich porakach Francyi, o grocem dobiciu jej

przez zbrojne wdanie si nowej nieprzyjacielskiej pot-

gi rosyjskiej. Mia tedy w rku dwa atuty konieczne

do usprawiedliwienia swego powrotu: wasne zwyci-

stwo i klsk Republiki. Tu w Egipcie by pokryty; tam

we Francyi móg by niezbdnym. W kilka tygodni

uskuteczni ostatnie zarzdzenia poegnalne. Pobieg
jeszcze w tym celu nakrótko do Kairu. Przekaza pise-

mnie dowództwo naczelne nad zostawion w Egipcie ar-

mi gównemu swemu przeciwnikowi osobistemu, lecz

najwydatniejszej w wojsku postaci, zaskoczonemu tym
wyborem Kleberowi. Sam niezwocznie wróci pod Ale-

ksandry. Tu, w drugiej poowie sierpnia 1799 r.. siad no-

c najedn z dwóch przygotowanych tajemnie fregat. W to-

warzystwie niewielu najzaufaszych przyjació i paru-

set guidów, puci si na pokryte angielskiemi aglami
morze, z postanowieniem wysadzenia si w powietrze,

w razie wpadnicia w rce nieprzyjació. Po pótora-

miesicznej ryzykownej egludze, askaw wiedziony

gwiazd, przybi szczliwie do brzegów francuskich.

W poowie padziernika 1799 r. stan w Paryu.

II.

Kiedy te sprawy niezwyke na dalekim rozgrywa-

y si Wschodzie, staa ju Francya w penym ogniu

koalicyjnego natarcia. Zbiorowy na ni atak mia wya-
dowa si nasampierw od ciany woskiej, tem samem
za zaraz na wstpie ugodzi w stojce tam legie pol-
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skie. Pozostaway one, jak wskazano, po odejciu

z Woch Bonapartego, w pooeniu niejasnem i kopotli-

wem, naskutek draliwego swego stosunku do Cyzalpi-

ny i zawieszenia przez jej wadze konstytucyjne ostat-

niej umowy legionowej. Dbrowski, od przybycia swego

do Medyolanu, latem 1798 r., wobec rozpoczynajcego

si tutaj zupenego zamtu politycznego, mniej ni kie-

dykolwiek móg doj do adu z miejscowym rzdem
i ciaem prawodawczem. Spotyka si, przeciwnie, z co-

raz jawniejsz z wol i dnoci celow do wyna-

rodowienia legii i przetworzenia ich. na mod czysto cyz-

alpisk. Rzd tutejszy odrzucazeszorocznkonwency je-

sienn, z listopada 1797 r., a narzuca swoj czerwono-biao-

zielonkokard wosk zamiast dotychczasowej francuskiej.

Nowy minister wojny, Yignolle, nielepiej od swego po-

przednika nastrojony dla Polaków, ju nawet narzuca

im gotowe woskie wyogi zielone. A wraz z samowol-

n zmian umundurowania, zanosio si na odmian ca-

ej narodowej, autonomicznej, „posikowej" istnoci kor-

pusu polskiego. Równaoby si to zwichniciu sprawy

legionowej, w przededniu nadchodzcych wanie donio-

sych widoków wojennych. Dbrowski, odpowiedzialny

za jej losy, musia koniecznie przed wybuchem wojny

ubezpieczy organizacy legionów. Musia z zamknite-
go medyolaskiego skarbu wydoby corychlej niezbdny
dla nich zasiek. Musia oporzdzi je naleycie na prze-

widywan cik kampani, opaci, ubra, uzbroi. Nie

byo to rzecz atw, tembardziej, e on sam skdind
jeszcze w cikich znajdowa si opaach. By naraony
na odradzajce si, pomimo dodatniego wpywu powro-

tu Kociuszki, szkodliwe wichrzenia wasnych rodaków
w Medyolanie, a nawet na pewne tarcia wewntrzne ze

sztabem legii drugiej, w pobliskiej Mantui, i z jej sze-

fem, nieufnym Rymkiewiczem. By zreszt sam w do-

tkliwej biedzie, nie pobierajc dotychczas adnej dla

siebie pacy od rzdów lombardzko-cyzalpiskich, a obar-
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czony niespodzianem zjechaniem ony i nieletniej có-

reczki z kraju do ubogiej jego woskiej kwatery.

Z tern wszystkiem atoli Dbrowski nie traci kon-

tenansu i nie zasypia sprawy. Nie widzc za sposobu

na przekornych Cyzalpinów, przedsiwzi ponad ich

gow odwoa si postaremu wprost do wodza naczel-

nego armii woskiej i od niego bezporednio zyska
przynajmniej doran militarn pork organizacyjn dla

swoich legii. Trafnie skorzysta w tym celu z powanej
konstelacyi przedwojennej, kiedy komendzie naczelnej

musiao szczególnie zalee na legionistach polskich, po-

kanym stosunkowo uamku pozostaej we Woszech,
a przez wypraw egipsk znacznie uszczuplonej siy

zbrojnej francuskiej. Skorzysta te zrcznie z zaznaczo-

nych ostrych zatargów, wynikych w tym czasie midzy
generaem Brunem a Trouvóm i rzdem medyolaskim.
Skorzysta wreszcie z dobrego wraenia, jakie wueo
sprawio dzielne zachowanie si legii pierwszej, latem

t. r., przy stumieniu wybuchych w Circeo rozruchów.

Zaraz tedy, w pocztku wrzenia 1798 r., przedstawi

Brunowi wyoone zwile w omiu punktach „dania
wzgldem organizacyi korpusu polskiego". Objte w nich

byo mocne wyodrbnienie legii od wojsk cyzalpiskich;

utrwalenie kadrów polskiego ciaa oficerskiego wraz
z oficerami nadliczbowymi; ustalenie awansów wedle

uoonego wanie w legiach porzdku, za wyborem ko-

leeskim i prezent komendy gównej legionowej; od-

woanie dawniejszego przepisu Bonapartego o umieszcza-

niu w legiach oficerów francuskich; cise zachowanie

narodowego stroju i odznak batalionowych; utrzymanie

kokardy francuskiej. Po pomylnem przyjciu da po-

wyszych przez Bruna, Dbrowski z kolei, w kilka dni

póniej, przedstawi mu do zatwierdzenia szczegóowy

I

etat imienny oficerów korpusu polskiego", t. j. sztabu

ownego oraz obudwu legii, jakote skad liczebny

wszystkich szeciu batalionów piechoty i batalionu arty-
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leryi polskiej. . Etat ten, wyrachowany suto, ogóem na

8 tysicy ludzi, w czem przeszo trzystu oficerów, zosta

nazajutrz w caoci aprobowany i podpisany przez Bru-

na. By to sukces niemaowany. Los legii tym sposo-

bem wojskowo zosta skonsolidowany.

Nie poprzesta jednak na tem Dbrowski. Zbiegszy

pod koniec wrzenia 1798 r. doMantui, dla osobistego po-

rozumienia si z komend legii drugiej, zwróci si std
pisemnie do Bruna z prob o zczenie razem caego
korpusu polskiego w Cyzalpinie, gdzie oczekiwa pier-

wszego uderzenia ze strony Austryi. Wyprawi z tem

do Medyolanu Wielhorskiego, Rymkiewicza imieniem le-

gii drugiej. Strzakowskiego jako podszefa pierwszej,

oraz kapitana Redl, sprawnego i umiejtnego oficera,

imieniem artyleryi. Proba ta, przedtem ju potylekro

daremnie przekadana przez Dbrowskiego Bonaparte-

mu, i tym razem spotkaa si z odmow. Mimo to je-

dnak Brune, w trudnych okolicznociach ówczesnych, osten-

tacyjnie stara si legionom swoj okazywa yczliwo
i zwaszcza przeciw Yignollowi dobitnie bra je w obro-

n. To te wkrótce potem, w pocztku padziernika, sam

przybywszy do Mantui, dla sprawdzenia stanu twierdzy

i zaogi, nieomieszka przy tej okazyi zagrza ufnoci

i otuchy Polaków. Na odbytym przegldzie legii wyst-
pi publicznie z gorcem przemówieniem do wojsk pol-

skich. Nie szczdzc im pochwa ani ogólnikowych na-

dziei, „mog Was zapewni, — owiadcza z naciskiem

—

e Dyrektoryat w tej chwili bardzo powanie Wami si
zajmuje i e odebraem nakaz roztoczenia szczególniej-

szej pieczy nad korpusem Waszym". Bdcobd, dziki

zatwierdzeniu etatu legii przez Bruna i jego yczliwej

interwencyi, przeaman zostaa oporno rzdu cyzal-

piskiego, który musia teraz przystpi do wydania

patentów oficerskich, zapaty zalegego odu i dostar-

czenia efektów ubiorczych dla zbiedzonych i obszarpa-

nych legionistów polskich.
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W kocu padziernika 1798 r., po powrocie do Me-

dyolanu, wobec mnocych si zapowiedzi wojennych,

Dbrowski w towarzystwie Wielhorskiego i Rymkiewi-

cza stawi si w kwaterze wodza naczelnego z ponown
natarczyw prob o zjednoczenie caego korpusu pol-

skiego, cignicie go na prawe skrzydo armii woskiej

i uycie w masie przeciw Austryi, w chwili bliskiego

wybuchu wojny z cesarzem. Ale i ta „konferencya"

skoczya si na niczem. Brune znowu stanowczo od-

mówi, tómaczc si koniecznoci zachowania po je-

dnej legii polskiej przy armii woskiej i rzymskiej. By
on zreszt sam ju na wylocie z Medyolanu. Otrzyma
inne przeznaczenie, jako dowódca armii francuskiej

w Holandyi, t. j. w Republice batawskiej. Po niewielu

te dniach stary wyga musia ustpi komendy woskiej

modemu generaowi Joubertowi. Wkrótce po przybyciu

nowego wodza, Dbrowski ze swoim sztabem popieszy
zoy mu w pocztku listopada dwa memoryay wzgl-
dem organizacyi i uposaenia legii. „Korpus polski —
tak odzywa si tu jzykiem, przystosowanym do ogni-

stego nastroju radykalisty Jouberta, — nie moe by
traktowany ze stanowiska wycznie wojskowego, lecz

z punktu widzenia politycznego i filozoficznego". Jou-

bert, przed wyjazdem z Parya, widzia si z Kociusz-

k. „Taki on (Joubert) nasz przyjaciel, jak i Brune",

donosi z pociech Dbrowskiemu Naczelnik, który na-

peTvno co do Bruna by w bdzie i nie pozna si na

jego sprycie i chytroci odackiej. Joubert niezawodnie

szczerszy by od Bruna. Przypieszy te wydanie za-

legoci i efektów legionowych. Pozatem jednak do oka-

zania przychylnoci swej Polakom niewiele mia sposo-

bu, ani nawet czasu, sam zawikany odrazu w medyola-
skie intrygi i swary, a std w ostre zatargi z wadz
dyrektoryaln parysk. Nagle, w par tygodni zaledwo

po jego instalacyi w Medyolanie, spada tu wie nie-

oczekiwana o wybuchu wojny w stronie poudniowej
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pówyspu. Zamiast oczekiwanego ataku Austryaków na

Cyzalpin, nastpi znienacka atak Neapolitaczyków na

Rzym. Legia pierwsza polska bya w ogniu, bya po

raz pierwszy w wielkiej kampanii. Na t wiadomo
Dbrowski, w pocztku grudnia 1798 r., popiesznie opu-

ci Medyolan i popdzi z powrotem ku walczcym swoim

legionistom.

W rzeczy samej, w drugiej poowie listopada 1798 r.,

upragniona ofensywa, gotowana zdawna przez królow
Karolin, staa si czynem dokonanym. Armia neapoli-

taska, pod dowództwem austryackiego sztabowca, genial-

nego rzekomo strategika, a w istocie zarozumiaego fan-

farona, generaa Macka, w kilku miejscach przekroczya

granic, kierujc si wprost na Rzym. Liczya ona na-

prawd, wbrew utartym przesadnym podaniom, tylko 11

tysicy wojsk regularnych oraz okoo 40 tysicy uzbrojo-

nego chopstwa. Jak si zdaje, Mack, który podczas

katastrofy, przeznaczonej mu po kilku leciech pod Ulmem,
bdzie a do ostatniej chwili liczy na jakie spiski re-

wolucyjne przeciw Napoleonowi, podobnie i teraz ra-

chowa wicej na jakie tajne spryny paryskie i rzym-

skie, na niekarno onierzy i rozdwojenie generaów
francuskich, anieli na wasn si zbrojn. Armia fran-

cuska rzymska bya chwilowo rozprószona, a wic nie-

zdolna do skutecznego oporu. Zasilona jednakju w dniach

najbliszych przez nadcigajce znaczne posiki, liczya

ogóem 24 tysicy doskonaego regularnego onierza. Na-

czelne nad ni dowództwo—podporzdkowane atoli ko-

mendzie gównej woskiej, z prawem rekwirowania od

rzymskiej, w razie nagej potrzeby, caych oddziaów,

a wic i legii pierwszej polskiej,—otrzyma w padzier-

niku Championnet. By to genera bitny, talent drugo-

rzdny, syn nieprawy chopski, który w armiach nad-

reskich z prostego grenadyera w lat kilka mstwem
dosuy si dywizyonerstwa, popierany przez Hocha
i Klebera, a ostatnio przez Bernadotta, republikanin go-
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racy, szlachetny w gruncie czowiek, lecz ograniczony

i saby, wiedziony na pasku przez niegodnych zauszni-

ków i doradców. Zjechawszy wieo, w poowie listopada, do

Rzymu, w najgorszych zaraz stosunkach stan do za-

wistnego Macdonalda, który mu nie móg darowa utra-

conej komendy, a którego on znów podejrzewa o pok-
tne knowania roj ali styczne.

Natomiast przyjanie wyróni Championnet Knia-

ziewicza, okaza szczer yczliwo jego legii i w pierw-

szej swojej proklamacyi do armii odda hod „tysicom
republikanów, przybiegyeh z gbi ujarzmionej Polski".

Ale ju w kilka dni potem, zaskoczony najazdem neapo-

litaskim, musia ustpi z Rzymu. O drugiej po pó-
nocy trzy wystrzay armatnie z zamku w. Anioa day
znak do wymarszu. Miasto poburzone podnosio si
znienacka przeciw Francuzom. Ubijano ich na ulicach

w pojedynk. cinano ród zorzecze drzewo wolnoci
na Kapitolu. Deptano kokard francusk i rzymsk.
Z dzwonów uderzono na trwog; zewszd rozlega si
okrzyk bojowy Evvlva Maria. Legia polska, zgromadzo-

na na placu Navone, staa tam pod broni przez noc ca-

. Nazajutrz, okrywajc odwrót armii, wysza ostatnia

w aryergadzie przez Porta del Popolo, tu przed wkra-

czajc ju z drugiej strony do miasta jazd neapolitask.

Championnet za Tybrem koncentrowa wszystkie swe siy.

Mack, ze znacznem opónieniem, ruszy za nim, by „obto-

czy" go gruntownie uwiconym hofkriegsrathowskim spo-

sobem. Z obu stron operowano nieosobliwie, poczci na

lepo. Ale Francuzi, cho napozór sabsi liczebnie, mie-

li przewag dowiadczenia i bitnoci liniowego onie-
rza. W tych warunkach wiele zaleao od pierwszego

spotkania. Przypado ono w udziale Polakom. Kniazie-

wicz, umieszczony ze sw legi na prawem skrzydle pod

Macdonaldem, w pocztku grudnia 1798 r. przeprawi si
napowrót przez Tybr. Nagle, na czele trzeciego batalionu,

uderzy z bagnetem w rku na par tysicy okopanego



78

w Maglianie nieprzyjaciela, wypar go i rozproszy. „Po-

lacy okazali waleczno niezwyk", wyraa si Macdo-
nald w osobnym o tej piknej akcyi rozkazie dzien-

nym. .....
Odtd na caej linii przewaya si szala na stron

Francuzów. Gówne przytem zadanie spado na skrzy-

do prawe, w walnej ju po trzech dniach rozprawie mi-
dzy Falari a Civita-Castellana, dokd zrazu pod naporem

neapolitaskim cofn si musiano. Tutaj to, 4 grudnia

1798 r., Kniaziewicz ze swoim legionem i oddziaem

ochotników rzymskich pod Jabonowskim, w chwili sta-

nowczej, mniemajc, i ma do czynienia z jedn tylko

brygad nieprzyjacielsk, rzuci si pod Falari na samo

centrum awansujcych wojsk Macka, powstrzyma je,

przeama i tem rozstrzygn zwycistwo. Po raz trzeci

piknie odznaczy si znowu w dni kilka, kiedy ener-

gicznym ruchem oskrzydlajcym przyoy si gównie
do zabrania pod Calvi kilkotysiecz aej kolumny nieprzy-

jacielskiej. Tutaj dogna legi pieszcy z Medyolanu

Dbrowski. Lecz zostawiajc dowództwo Kniaziewiczo-

wi, z pocztku asystowa tylko jako „spektator", w szta-

bie Macdonalda, dalszym powodzeniom broni legionowej.

Armia francuska niezwocznie ca mas ruszya naprzód.

Zaja z powrotem Rzym, witana entuzyastycznie przez

zmienne jak wiatr pospólstwo. Pucia si dalej w po-

cig za uchodzcym w popochu nieprzyjacielem i przez

bota pontyskie wtargna do królestwa neapolita-

skiego.

Dbrowski od granicy przeniós si ze sztabu Mac-

donalda do swej legii, idcej teraz w awangardzie.

Championnet bowiem, coraz mocniej skócony z zosta-

wionym umylnie w tyle Macdonaldem, odebra mu Pola-

ków i odda pod rozkazy swego ulubieca, generaa Reya,

„najwikszego rabusia i tchórza", jak ze zgorszeniem

postrzega Dbrowski. adnego ju prawie nie spoty-

kano odporu. Poprostu gnano przed sob nieprzyjació.
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zmykajcych w strachu panicznym. W kocu grudnia,

po kilku wystrzaach z granatników, poddaa si legio-

nistom potna twierdza Gaeta z dwu tysiczn zaog
i setk armat. „Nikczemna to kapitulacya,—obrusza si D-
browski—...niewarto prowadzi wojny z Neapolitaczy-

kami". W pocztku stycznia 1799 r. poddaa si Capua.

Mack, rachujcy niedawno na niesnaski francuskie, sam

teraz przed zbuntowanymi swymi lazzaronami ratowa
si musia ucieczk w niewol do obozu francuskiego.

Na trzewym Dbrowskim, któremu wypado odesa go

do Medyolanu i Parya, zrobi on wraenie „waryata, albo

udajcego waryata". W drugiej poowie stycznia Cham-
pionnet wszed do Neapolu. Obali królowanie Ferdy-

nanda i ogosi Republik partenopejsk waciwie ca-

kiem wbrew intencyom Dyrektoryatu paryskiego, który

pragnby raczej zachowa Neapol jako zastaw do przy-

szych ukadów. Odtd armia francuska z rzymskiej przy-

braa nazw neapolitaiiskiej. Wszake na now republik,

wzamian za zdjte jarzmo bourboskie, zwalono na po-

cztek kontrybucy 50 milionów, wnet wycinito z niej

przeszo 200 milionów. Za na skargi aosne stropio-

nych republikantów neapolitaskich, udzieli Championnet

wzowatej odpowiedzi: „vae uicis^. Zaczy si grabie-

e wprost niesychane, i to na tle najciemniejszych kr-
tactw politycznych.

Nie miaa adnego w tych sromotnych rabunkach

udziau legia polska. Umacza w nich rce jeden tylko

przybda, otr wyjtkowo wysokiej próby, dowcipny,

miay, czuy, pobony, bardzo barwny, Ignacy Chadz-

kiewicz. Syn regenta i sdziego ziemskiego wileskie-

go, pochodzi z majtnej szlachty litewskiej. Suy za-

modu w gwardyi koronnej. Wszedszy w sub rosyj-

sk, do sybirskiego puku grenadyerów, dorobi si pod

Suworowem krzya przy szturmie Oczakowa. Poczem,

z abszytem kapitaskim, uda si do Parya i bra udzia

w szturmie Bastylii. Za Targowicy wiesza si Szcz-
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snego Potockiego, którego okadza, okpiwa i ogrywa.
Osiadszy w Wilnie, przyjanic si i zgrywajc z bo-

haterem insurekcyjnym Litwy, Jakóbem Jasiskim, pra-

cowa publicznie jako szuler a privatissime jako szpieg

tajnej policyi rosyjskiej. Wyda jej te Dziayskiego,

a nie wyda Jasiskiego przez osobliwszy karciarski

punkt honoru, jeli nie przez patne wyrachowanie. By
bowiem najpewniej agentem prowokatorem w subie
kliki petersburskiej Zubowa, yczcego sobie maej awan-

tury powstaczej, jako pretekstu do nowego rozbioru.

Po wybuchu insurekcyi w Wilnie, uczestniczy przy uwi-
zieniu, czy te przy ocaleniu, generaa Arseniewa. Przy-

bywszy stamtd do Warszawy, jako wcieky dziaacz po-

wstaczy, imieniem niby Jasiskiego, wnet da si pozna
stolicy i gardowa po jakóbisku za terorem i szubienic.

Po upadku kraju baraszkowa naprzód ród konfederatów

na W^ooszczynie, przy serdecznym swj^m druhu, godnym
siebie kompanie, zdrajcy Ksawerym Dbrowskim. Z ko-

lei urzdowa w Widyniu przy Paswanie Ogu; wier-

ci si te czas jaki w Stambule, midzy braci emi-

granck a ambasad rosyjsk Koczubeja. Zjechawszy std
do Francyi rewolucyjnej, wstpi do ochotniczej legii póno-

cnej i gromi podHochem Wandejczyków. Nastpnie w Pa-

ryu, jako prawy jakobin, odszuka znane sobie z wie-

sza warszawskich tgie gowy deputacyjne. Zwcha
si szczególnie z Maliszewskim i przez niego dosta si
do Bernadotta i Barrasa. Std te, ladem Maliszew-

skiego, pody do Woch, gdzie byo w czem mci
i czem si poywi. Pojawi si zaraz w Rzymie, wnet

po wyjedzie Dbrowskiego, znów urzdownie jako szu-

ler, a podobno z jakim poufnym komisem paryskim,

moe rosyjsko-neapolitaskim. Trafi do Grabowskiego
i Jabonowskiego; wtar si do Macdonaldai przez niego

narzucony by Kniaziewiczowi na oficera nadliczbowego

legii. W wybuchej kampanii neapolitaskiej bi si
wawo; gównie przecie by zajty „owiecaniem miesz-
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kaców", jak nazywa palenie wsi i miasteczek, a zwa-
szcza rabunkiem na wielk skal. Wnet spikn si

w tych pracacli grabieczych z faworytami samego wo-

dza naczelnego, z gównym jego doradc, eksmisyona-

rzem i ekskonwencyonist, gbokim, machiawelskim hul-

tajern, Bassalem, i przez niego pozyska zaufanie i pro-

tekcy Championneta. Podszywajc si pod sub fran-

cusk, jako romansownej pamici ^genera Lodoiska",

odtd stale do najdraliwszych zakulisowych przykada
si robót, wojskowych, politycznych, a zwaszcza naj-

ulubieszych sobie, finansowych. Sprawia si z nich

gracko, cho byy to roboty, bez wyjtku pachnce kry-

minaem i szubienic; a wreszcie wygarnity z nich zo-

stanie nieborak tward doni Bonapartego.

Ale z wyjtkiem Chadzkiewicza, którego rzadkie

talenty trafnie chcia zaraz rozstrzelaniem nagrodzi

Kniaziewicz, Polacy legionici, tgo wojskow swoj pe-
nic powinno, a czujnie narodowego strzegc honoru,

jak przedtem w Lombardyi i Rzymie, tak teraz w Nea-

polu trzymali si zdaa od rozgrywajcych si dokoa
intryg i rozbojów. „My obadwaj z Kniaziewiczem —
mówi Dbrowski—mamy jeszcze czyste rce i zachowa-

my je. Nasi oficerowie i onierze te dobrze si spra-

wuj". Na tym punkcie nie zna on artów. Surowym
rozkazem dziennym zapowiada rozstrzelanie za kady
rabunek. Po wziciu Gaety, nakaza cis rewizy oso-

bist onierzy. W mantelzakach francuskich znalaz

kielichy kocielne, monstrancye i dukaty; w polskich co-

najwyei winity poe soniny i ciep kodr; a na

to patrze musia przez palce, gdy po rozdrapaniu ma-

gazynów neapolitaskich przez wielkich zodziejów szta-

bowych francuskich, nie byo ani co zje, ani czem si
okry.

Tymczasem, po atwym spacerze zwyciskim do

Neapolu, dopiero prawdziwe zaczynay si trudnoci.

Na tyach armii wybucho powstanie pogranicznych gó-
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rali, t. zw. scarpetti^ groce przeciciem komunikacji

z Rzymem. Dla stumienia go otrzyma Dbrowski od

Championneta dowództwo dywizyi nad Gariglianem, zo-

onej, oprócz legii, z dwóch póbrygad i artyleryi fran-

cuskiej. Nieatwe mia zadanie z t krwaw walk pod-

jazdow. Ku najwikszej swej ^boleci i mce", straci

w niej zaraz na wstpie nieodaowanego Eliasza Tre-

mona, wielu innych te oficerów, jednego z nich, porucz-

nika Zelewskiego, spalonego ywcem przez bandytów.

Dawa sobie przecie rad Dbrowski, lecz gównie przy

pomocy wasnych swych legionistów. ^Francuski o-
nierz,—donosi Wielhorskiemu—który wraz z nami wal-

czy, powiada: „To dzielne zuchy ci Polacy, nawet cho-

pów si nie strachaj", gdy trzeba wiedzie, e Fran-

cuzi baurów si boj". Nie przepomina zreszt po swo-

jemu o tuczeniu, rozwiniciu legii. Wynalaz w armii

neapolitaskiej, ród niewolników i dezerterów, mnóstwo

Polaków, zabkanych a tak daleko, bd ze suby au-

stryackiej, piemonckiej czy hiszpaskiej, bd te nawet,

rzecz ledwo do wiary, z trzymanych przez króla Ferdy-

nanda puków macedoskich oraz dostarczanych mu od

Porty posików albaskich. W istocie, a do suby tu-

reckiej i neapolitaskiej dostao si sporo biedaków pol-

skich. Dostali si tam naprzód jeszcze z kawaleryi na-

rodowej dywizyi ukraiskiej, skd po drugim podziale

zbiegano przed zabraniem w sodaty przez Katarzyn;

potem z rozbitków armii insurekcyjnej Kociuszki; wresz-

cie z ofiar konfederacyi wooskiej. Wszystko to teraz,

ile tylko si dao. Dbrowski w Neapolu, jak przedtem

w Medyolanie, porzdnie rekrutowa i wciela do legii,

do nowych kompanii grenadyersko-strzeleckich. Co wi-
cej, móg nareszcie urzeczywistni myl dawn stworze-

nia jazdy legionowej, zachcony zwaszcza odnalezieniem

tu szcztów dawnej kawaleryi narodowej. Uy do tego

rotmistrzów Brzechffy i Przyszychowskiego. Uy te
dobrego kawalerzysty, pukownika Berka Joselowicza,
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którego ju w Rzymie serdecznie do legii przygarn.

Przy pomocy sprytnego tego rzeczoznawcy, zdoby kil-

kaset koni z rasowej stadniny królewskiej pod Casert.

Sformowa te wnet dwa pikne szwadrony, w trzysta

jedców uaskich, pod generaem kociuszkowskim Kar-

wowskim, ubranych na wzór kawaleryi narodowej pol-

skiej. Uzyska nadto od Championneta pozwolenie na ar-

tylery konn polsk, zreszt równie jak i wzgldem ja-

zdy, pod zastrzeeniem aprobaty Jouberta i Cyzalpiny.

Coprawda stamtd to, z Woch pónocnych, fatalne tym-

czasem od Wielhorskiego przychodziy relacye o dalszej

nieyczliwoci rzdu cyzalpiskiego. Donosi stamtd D-
browskiemu rozalony Wielhorski o formalnych nawet

uchwaach rzdowych, kasujcych artylery polsk, na-

rzucajcych kokard cyzalpisk, a wstrzymanych jedynie

dziki oporowi zacnego Jouberta. Ale zarazem donosi

o wielkich tam przygotowaniach francuskich do majcej

wybuchn lada chwila wojny z cesarzem. Zapali si
Dbrowski tym ostatnim mianowicie widokiem. Nie wt-
pi o zwycistwie Francuzów i ju widzia ich maszeru-

jcych znów na Wiede. Postanowi za tym razem nie

pozosta ju w tyle, leczbi si wprost za spraw polsk,

„z wrogiem ojczyzny naszej, nie ze skarpettami". Ma-

rzy znowu o zczeniu obu legii, a bodaj nawet o na-

gleni z niemi „brykniciu" na Raguz i Wgry do Ga-

licyi, o wyprzedzeniu prawego skrzyda armii wosko-
francuskiej przez mia dywersy na wasn rk. Je-

dnoczenie, celem zabezpieczenia i rozszerzenia organi-

zacyi legionowej, uoy wyprawi umylnego do Pary-

a wysaca. Wybra w tym celu Kniaziewicza, do któ-

rego zreszt temi czasy osobicie nieco ochód, odkd
ten za wietne swe czyny bojowe magrodzony zosta

przez Championneta stopniem francuskiego generaa bry-

gady. Na jego miejsce pragn Dbrowski szefostwo le-

gii przekaza zaufanemu, cho nierównie mniej wybitnemu

Chamandowi. Posa tedy w kocu stycznia 1799 r. z t
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propozycy samego Kniaziewicza do kwatery gównej
do Neapolu. Tam podówczas gwatowne trway zatargi mi-
dzy wodzem naczelnym Championnetem, a naczelnym agen-

tem politycznym Dyrektoryatu, komisarzem Faipoultem.

Ten ostatni, wyszkolony przez Bonapartego, wyborny admi-

nistrator, protestowa stanowczo przeciw sztabowej orgii

grabieczej, za co te temi wanie dniami zosta po-

zbawiony urzdu przez Ciampionneta i sromotnie prze-

pdzony z armii. Championnet, mocno ju naraziwszy

si swemu rzdowi samowolnem ogoszeniem Republiki

partenopejskiej, a przewidujc, jakie wraenie ta nowa
samowola wywoa w Paryu, pragn zagodzi je wag
swych zwycistw i widokiem trofeów. Lecz posa z nie-

mi nikogo ze swoich, bez wyjtku skompromitowanych

sztabowców, nie móg, ani te adnego z ludzi Macdo-

nalda nie chcia. Tak wic nietylko chtnie udzieli zgo-

dy na misy parysk czystego i lojalnego Kniaziewicza,

lecz nadto z wasnego natchnienia powierzy mu od sie-

bie zaszczytne poselstwo, .zawiezienie Dyrektoryatowi

35 wspaniaych, zdobytych na Neapolitaczykach, sztan-

darów. Z tak ekspedycy podwójn, od legii i od armii,

Kniaziewicz, w towarzystwie Kosseckiego, Drzewieckie-

go i modego Dbrowskiego, w pocztku lutego 1799 r.,

wyjecha na Rzym i Medyolan do Parya.
Zanim jeszcze Kniaziewicz przyby na miejsce prze-

znaczenia, nastpi upadek Championneta, który rozka-

zem Dyrektoryatu odwoany, a nastpnie nawet uwi-
ziony i pod sd oddany zosta. Ju w kocu lutego mu-

sia on zda dowództwo armii neapolitaskiej czyhaj-

cemu na sukcesy po nim Macdonaldowi. Równoczenie
dowództwo armii woskiej otrzyma, po odwoanym Jou-

bercie, stary i schorowany Scherer, zastpiony w mini-

steryum wojny przez generaa Mileta. Dyrektoryat, usu-

wajc wodzów „jakobiskich", i to tak wybitnych, bojo-

wych, Championneta, wsawionego wieem zwycistwem,
Jouberta, penego inicyatywy i ognia, bardzo dzi-
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wnie jako sposobi si do wojny. Podejrzliwsi postrze-

gacze uwaali nawet, e sposobi si rozmylnie do po-

raki, w myl intryg koalicyjno-restauracyjnych, bd-
cych istotnie temi czasy gorczkowo przy robocie w Pa-

ryu. Zreszt w rzdzie dyrektoryalnym, zapltanym we
wasnej dwulicowoci i krtactwie bezdennem, z drugiej

znów strony niecakiem jeszcze pozbywano si zudze,
i przecie moe nie dojdzie do wojny powszechnej, ku

której od Campoformia pchano bezustanku, a przed

któr teraz poczynano si wzdryga. Oddawano si
w ostatniej ju godzinie szczególniejszym zwaszcza

zudzeniom wzgldem Rosyi. Jeszcze w lutym 1799 r.,

czonek Instytutu francuskiego i Rady Piciuset, byy
konwencyonista, zapalony republikant, naladowca Rous-

sa i oskaryciel Bonapartego, popularny i brudny pi-

smak Mercier, zoy Reubellowi obszerne „Uwagi o Ro-

syi i o pobudkach, jakie skoni powinny Paw^a I do

aliansu z* Francy". Waciwym autorem tego pisma by
niejaki Guttin, uywany oddawna przez Dyrektoryat do

rozlicznych tajnych misy i i planów, celem „zrewolucyo-

nizowania" Rosyi. W rzeczy samej, zna on dobrze ta-

meczne stosunki, ludzi i jzyk, gdy suy przedtem na

dworze Katarzyny w Petersburgu, potem za najpewniej

suy na dwie strony i by tajnym agentem rosyjskim

w Paryu. Próbowa on te dla odmiany, obok proje-

któw zbuntowania kozaków czarnomorskich lub urzdze-
nia rewolucyi paacowej nad New, wystpowa w spo-

sobnej porze z projektami zgody i przyjani francusko-

rosyjskiej, w stylu przedrewolucyjnej polityki wersal-

skiej, pod hasem dokonania do spóki rozbioru Porty

albo nawet odbudowania Polski pod berem rosyjskiem.

Istotnie, przed trzema ju laty, zaraz w pocztkach Dy-
rektoryatu, Guttin z podobn do rzdu zgasza si ofer-

t. Owó powraca on do niej obecnie w memoryale ni-

niejszym. Wykazywa wymownie uderzajc wspólno
interesów francusko-rosyjskich i rozwija sposoby zawar-



86

cia przymierza midzy Republik a Pawem, za cen po-

dziau Turcyi oraz oddania carowi caej Polski dla W.
Ksicia Konstantego, jako króla polskiego. To wyst-
pienie Merciera i Guttina, ciekawy odgos uprzedniej

do Pawa odezwy Laiarpa, inspirowanej przez Talley-

randa, a ciekawa te zapowied póniejszego ku Rosy i

nawrotu Bonapartego, byo w chwili obecnej znamien-

nem wiadectwem dziwnych uud a raczej tumanie po-

litycznych paryskich.

W tej samej wanie chwili Rosya stawaa na cze-

le koalicyi i podawaa haso -wojenne. W poowie lute-

go 1799 r. doszo w Petersburgu ostateczne porozumie-

nie ofensywne austro-rosyjskie, pod znakiem zarczyn

przybyego tam palatyna Józefa z W. Ksin Aleksan-

dr. Korpus 20 tysiczny rosyjski generaa Rosenberga,

wprowadzony ju od koca r. z. z Brzecia przez Gali-

cy do kwater zimowych nad Dunajem, obecnie skiero-

wany zosta wprost na lini operacyjn wosk i wspar-

ty przez 10 tysicy Rosyan generaa Rehbindera. Drugi

korpus 25 tysiczny, pod generaem Korsakowem, mia
pomaszerowa na lini nadresko-szwajcarsk, a trzeci,

pod generaem Hermannem, popyn do Holandyi. Na wy-

rane yczenie Hofburgu, do gównej we Woszech rozpra-

wy wojennej ofiarowa Pawe Austryakom najsynniejszego

swego wodza, pogromc Turków i Polaków, starego

feldmarszaka Suworowa, a nawet przyda mu W. Ksi-
cia Konstantego dla uwietnienia pogromu Francuzów.

Ju w pocztku marca Suworow, dotychczas w nieasce

carskiej, sprowadzony spiesznie do Petersburga, uda si
std do Wiednia i na plac boju do Woch. Pawe zabie-

ra si do rzeczy odrazu na wielk skal militarno-poli-

tyczn. Wystpowa jako opatrznociowy obroca tronu

i otarza, protektor Habsburgów, Bourbonów i papiea,

gowa witej krucyaty przeciw Francyi rewolucyjnej

oraz wszelakim sprzymierzonym z ni duchom bunto-

wniczym, a nienajmniej te buntownikom legionowym
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polskim. Szerok doni dobroczynn siga okólnie, od

Stambuu i Neapolu, a do Londynu i Hagi. Wyprawia
na Zachód wysztyftowany przez siebie na Woyniu
i Podolu korpus emigrancki francuski. Ukada si z go-

ciem swoim mitawskim, Ludwikiem XVni, wzgldem
nowego powstania w Wandei, popartego przez ekspedy-

cy rosyjsk, majc wyldowa w Holandyi. Wydaw^a
zarazem zarzdzenia wzgldem poruszenia spryn spi-

skowych w Paryu, uycia generaa Pichegru, zbiegego

do Anglii, przekupienia samego Barrasa, pozyskania

jednej z armii francuskich, „która z republikaskiej zsi-

mieniaby si na rojalistyczn". Pod takiem, idcem
z Petersburga, potnem tchnieniem oywczem, podnio-

sy gow w Paryu wszelkie ciemne ywioy rozkadu

i zdrady. Poczua Francya po raz pierwszy na wasnym
karku dalekosine twarde wpywy' rosyjskie. Ujrzaa

grob klskow najazdu i rozszarpania, cinit jej

przed kilku laty zdaa od Katarzyny, a zbliajc si
teraz z rki Pawa, zanim dopenion zostanie z rki
Aleksandra.

in.

Zwyciska dotychczas Republika do nowej, ciszej
od wszystkich poprzednich rozprawy wojennej wstpo-
waa dziwnie nieprzygotowana, jakgdyby z rozmysu
przez wasnych swych rzdców wydawana na pobicie.

W chwili wybuchu niniejszej drugiej wojny koalicyjnej,

mieli Francuziw polu ogóem okoo 170 tysicy ludzi, roz-

rzuconych od ujcia Renu a do stóp Wezuwiusza. Tym-
czasem sami tylko Austryacy mieli teraz do rozporz-
dzenia przeszo 250 tysicy ludzi, do czego ju docho-

dzio 30 tysicj^ a wnet drugie tyle Rosyan. Rozpoczy
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si w marcu 1799 r. kroki wojenne pod najniepomyl-

niejsz dla Francyi wrób. Na terenie bojowym nie-

mieckim armia francuska pod generaem Jourdanem ro-

zbita zostaa przez przewane siy austryackie pod ar-

cyksiciem Karolem i wyparta za Ren. Równoczenie
gorszy jeszcze obrót przybray wypadki na terenie wo-
skim. Staa tu armia austryacka, liczca przeszo 90 tysicy

ludzi, pod feldcecimistrzem Krayem, w zastpstwie wo-

dza naczelnego Melasa, prócz 48 tys., trzymanych w od-

wodzie pod Bellegardem w Tyrolu, oraz 30 tysicy nadci-

gajcych Rosyan. Naprzeciw tej potgi Francuzi mieli

rzeczywicie pod broni w armii woskiej Scherera, wysta-

wionej na pierwsze natarcie, 47 tysicy ludzi, za w armii

neapolitaskiej Macdonalda, oddalonej jeszcze o ca du-

go pówyspu, 25 tysicy ludzi. Te ostatnie mianowicie

liczby rzeczywiste zbrojnoci francuskiej we Woszech
mieciy si w sytuacyi poufnej, udzielonej przez Sche-

rera w kocu lutego swemu nastpcy w ministeryum

wojny, Miletowi. Owó ten arcywany, arcytajny ra-

port sytuacyjny, sposobem wielce znamiennym dla ów-

czesnych stosunków paryskich, wykradziony zosta nie-

zwocznie z tamecznych biur ministeryalnych, dostarczo-

ny do Berlina Paninowi, a przez niego podany do wia-

domoci Pawa oraz Suworowa. Bya to dobra próbka

wytrawnej sztuki wywiadowczej rosyjskiej. Zreszt Su-

worow i nadal, przez cay czas tej wojny, o swych prze-

ciwnikach francuskich nadzwyczaj dokadnie by infor-

mowany. W poowie marca, stary nieporadny Scherer

przyby do Medyolanu, obj komend naczeln, zaoy
kwater gówn w Mantui. W poczuciu wasnej saboci
przybra on sobie do pomocy generaa Moreau. Ten

ostatni bowiem, te zbyt zdolny, jak Joubert i Cham-
pionnet, popadszy w nieask rzdow, zdegradowany
by na inspektora armii woskiej i teraz mia dowódz-

two drugorzdne nad ordkowym jej korpusem. W takich
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to warunkach, pod kadym wzgldem opakanych, wy-

pado otworzy kampani.

Do nieszczsnej tej kampanii z najwikszym zapa-

em gotowaa si zostawiona w Cyzalpinie legia druga

polska. Niewiele tam wiedziano o niepocieszajcych

istotnych auspicyach wojennych. Pamitano wielkie

zwycistwa Bonapartego i wierzono w gwiazd francu-

sk. Z uniesieniem witano nadesza nareszcie chwil

upragnion zmierzenia si z rozbiorcami ojczyzny, po-

mszczenia jej i wskrzeszenia z broni w rku. Godebski

w Dekadzie legionów^ wydawanej przez siebie w Mantui,

rozpisywanej rcznie w niewielu egzemplarzach i czyty-

wanej na gos legionistom przy rozkazach dziennych,

zagrzewa umysy do bliskiego ju boju. Podawa on tu

wiadomoci pomylne, czerpane przewanie z dzienników

paryskich albo gazetki breciaskiej lub lugaskiej, a nie-

stety z reguy bardzo dalekie od smutnej rzeczywistoci.

Ta rzeczywisto niebawem ujawni si miaa w caej

i^Jgrozie, skoro Scherer, przekroczywszy Mincio i Adyg,
^^tozpocz, pod koniec marca 1799 r., operacye zaczepne

^^^przeciw Austryakom w kierunku Verony.

^^m Ju w pierwszem zderzeniu, nieporzdnych walkach od

Pastrenga do Legnaga, pomimo czciowych powodze, oka-

zay si cikie bdy francuskiego dowództwa i znaczna si

niewspómierno, co zaraz dotkliwemi stratami okupia le-

gia. Biy si tu trzy bataliony polskie,kady z osobna, rozdzie-

lone midzy obadwa skrzyda i centrum armii francuskiej,

gdy niecakiem jeszcze im dowierzano, jako byym jecom
i dezerterom austryackim. Biy si zapamitale w tej naj-

pierwszej próbie ogniowej przeciw wojskom cesarskim,

skd tak niedawno same byy wyszy, a gdzie niestety

i teraz sporo byo rodaków, zwaszcza w walczcych tu

pukach kawaleryjskich austryackich. Zdobyy sobie

niepodzielne uznanie starego onierza francuskiego. Oka-

zay równ mu, nawet wytrzymalsz, podcinan gniewem
narodowym, waleczno. Ale zostay zdziesitkowane.

Napoleon a Polska III, 6
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Zwaszcza batalion pierwszy, pod szefem legii Rymkie-
wiczem, wcignity w porak prawego skrzyda fran-

cuskiego pod Legnagem, dozna fatalnych skutków

„chaosu" i „szczytu nieporzdku",''panujcego w komen-

dzie naczelnej. Szczliwiej natomiast powodzio si Wiel-

horskiemu, który, majc przy sobie batalion drugi, dowo-

dzi na le^em skrzydle brygad francusk. Ogóem stracia

legia tego dnia przeszo 750 ludzi, jedn czwart caego
swego stanu czynnego. Po dniach dziesiciu, 5 kwietnia

1799 r., nastpio pod Magnanem ponowne uderzenie za-

czepne armii francuskiej na wyruszajcego z Verony Kraya.

Zakoczyo si ono fatalnie, zupen przegran Francuzów

i odwrotem na caej linii poza Mincio i Add. W nieszcz-

liwej tej bitwie, z równ sprawiajc si dzielnoci,

stracia legia przeszo tysic ludzi w zabitych, rannych

i wzitych do niewoli, a zaraz za dezercy pdzonych
przez rózgi austryackie. Tutaj te, pod upamitnion
zgonem Liberadzkiego Veron, stracia Rymkiewicza.

Ranny dwukrotnie, miertelnie trafiony kul karabino-

w w pachwin, by on przez Moreau na placu boju mia-

nowany generaem brygady francuskim. Lecz ju po

dwóch dniach, przeniesiony do szpitala w Medyolanie,

skona, ród roszych, ni fizyczne, cierpie duszy.

Zgnbiony poczuciem przegranej, umiera z powtarzan
w agonii skarg bolesn: „Czemu nie byo mi sdzonem
na swojej zgin ziemi". Nawet ostatniej posugi odda
mu nie mogli rodacy; zostawi musieli ciao w rku nie-

przyj acielskiem.

Nie wetoway takiej straty próne pochway Dyrekto-

ryatu paryskiego, w osobnem pimie dzikczynnem do legii.

Obj nad ni po Rymkiewiczu komend Wielhorski. Zosta-

y z niej szcztki, okoo jednej trzeciej, tysic zaledwo lu-

dzi. Przyrzek wprawdzie Wielhorskiemu Scherer z-
czenie tych szcztków z przywoywan ju z poudnia

legi pierwsz. Lecz nie dotrzymujc sowa, sam do

spiesznego zabierajc si odwrotu, przeznaczy niedobit-

ków legii drugiej na zaog do Mantui, na posterunek
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stracony i nieuniknion zagad. W rzeczy samej, ju
walio si w gruzy panowanie francuskie we Woszech.

Walia si Cyzalpina, opróniona przez Francuzów, za-

lewana przez wojska austro-rosyjskie. Dyrektoryat i izby

medyolaskie ratoway si ucieczk do Szwajcaryi i Fran-

cyi. Powraca}^ do Lombardyi rzdy liabsburskie. Za-

czyna si okres feralny „trzynastu miesicy" (redici

mesi)f restauracyi panowania cesarskiego i okrutnego od-

wetu za minion jak sen, krótk dob republikask.

Zarazem, w poowie kwietnia 1799 r., przyby do

Verony Suworow. Wódz niepospolity, najwikszy, ja-

kiego wydaa Rosya, „z dusz a bez gowy wielkiego ge-

neraa", wedle sdu o nim Bonapartego, sam natomiast

z zachwytem odzywa si on o Bonapartem, za srogie cigi,

zadane przeze nienawistnym sobie w gruncie Austrya-

kom. Teraz zjawia si po nim na ziemi woskiej, aby po-

spou z Austry zetrze ostatnie lady bonapartowych czy-

nów. Nadawa si do tego Suworow, jak nikt inny. Boy-
szcze swych wojsk, umia, jk nikt inny, rozpala i wyzy-
skiwa do ostatecznoci lepe, bezmylne, karne bohater-

stwo rosyjskiego onierza. Bezwzgldny, miay, czujny,

szybki, chytrogbok pod bazeskim kryjc pozorem,

peen niepoytej jeszcze energii, cho staroci i brzydk
nkany chorob, dny wci sawy dla siebie i rosyj-

skiego imienia, po raz pierwszy zanosi on zbrojn pi
rosyjsk a tak daleko, do kolebki kultury zachodniej.

Tym czynem swoim zaczepnym, dziwaczn swoj po Bo-

naparcie zjaw na tle klasycznego wiata, wcieli, jak

nikt inny, biegunow Wschodu a . Zachodu antytez,

skd z kolei spynie nawrót obronny przeciw Rosyi, pod-

jty przez pierworodnego syna aciskiej kultury, Napo-

leona. Suworow, natychmiast po przybyciu, podj ener-

giczne, na swój sposób, uderzenie offensywne. Kozbi
pod Cassanem armi francusk, dowodzon obecnie, po

odwoaniu Scherera, przez Moreau. Przed wzitym do

niewoli Serurierem prawi ju o inwazyi do Francyi,
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o marszu na Pary. Jednoczenie, w kocu kwietnia,

nastpio w Rastadzie tragiczne, niebywae w stosunkach

midzynarodowych, zamknicie przewlekanej dotychczas

fikcyi kongresowej, przez wymordowanie penomocników
francuskich. Republika francuska zachwiaa si w posa-

dach. Zagroona bya wewntrz wybuchem ponownie

powstaniem szuasko - wandejskiem. Bya naciskana ze-

wntrz zwyciskim naporem koalicyjnym, na caej linii

Renu od Holandyi a do Szwaj caryi. Szczególnie za po-

gnbiona i naraona bya od strony traconych Woch. Tu-

taj, w sam dzie rastadzkiego mordu, pad Medyolan,

zagarnity zniiatajc wszystko przed sob offensyw
suworowowsk. Tego dnia, w niedziel wielkanocn ro-

syjsk, odby stary Scyta wjazd tryumfalny do langobardz-

kiej stolicy. Witany by uroczycie przed bram mia-

sta przez deputacy obywatelsk z arcybiskupem na cze-

le, jako zbawca od francuskiego jarzma. Wród bicia

dzwonów i entuzyastycznych okrzyków pospólstwa, wje-
da do Medyolanu Suworow, na koniu kozackim, cay
w. bieli, w otwartej koszuli, podwinitych póciennych

szarawarach, szerokich krótkich butach na goych no-

gach, przeegnywajc si cigle i naprzemiany bogo-
sawic cisnce si ku niemu tumy szerokim znakiem

greckiego krzya, czynionym bezustanku rk praw
z której zwiesza si nahaj.

Raptownie odtd szy po sobie dalsze postpy austro-

rosyjskie, pomimo rodzcych si ju w skrytoci ostrych

obustronnych tar sprzymierzeczych. Moreau zepchni-

ty zosta a na Rivier. Caa pónocna poa Woch,
od granic weneckich a do Piemontu i Liguryi, dostaa

si w rce koalicyjne. Pady wszystkie niemal znajdu-

jce si tutaj twierdze francuskie. Ju tylko z ledwo-

ci trzymaa si obtoczona zewszd najcilej Mantua,

gdzie w beznadziejnej obronie trawia si zamknita,

okaleczona legia druga polska.

Dbrowski tymczasem, po odjedzie Kniaziewicza
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do Parya, uciera si nad Gariglianem z powstacami
neapolitaskimi, ze scarpettami, kontrabaiidzistami, bry-

gantami, baurami, chopstwem licznem i dzikiem, prowa-

dzonem przez takich, jak sawny Fra Diavolo, partyzan-

tóv/ miaych i krwioerczych. Codzienne mczce te

walki przybieray posta coraz powaniejsz i zacitsz,

w miar jak poczynay dobiega ju tutaj pierwsze z pó-
nocy podmucliy buj'zy koalicyjnej. Trapi si tem D-
browski, ale i radowa w duszy, gdy w wielkiej woj-

nie z koalicy pokada wszak jedyne waciwe widoki

ca,ej imprezy legionowej. Tembardziej przecie spieszno

mu byo z zakltego kalabryjskiego kta wydosta si
z legi swoj na pónoc, do wspólnych z legi drug
dziaa na gównym terenie wojennym. O zwycistwie
Francuzów nad Austryakami ani wtpi. Trzs si tylko

na myl, i ono moe przyjdzie znów zaprdko, i e sam
mógby znów spóni si do wzicia czynnego w niem

udziau z broni legionow dla dobra Polski. Wtem,
pod koniec marca 1799 r., odebra od Wielhorskiego

z Mantui wiadomo pewn o objciu dowództwa przez

Scherera i niezwocznem rozpoczciu kroków wojennych.

Nie byo chwili do stracenia. Ale rzecz do byo
draliw wyprasza si wprost z pod komendy niezbyt

zreszt yczliwego Macdonalda, który w szczególnoci

le by usposobiony dla Dbrowskiego osobicie, majc
go za stronnika Bruna, Jouberta, Championneta, swych

rywalów wojskowych i politycznych. Wysa tedy D-
brow^ski natychmiast do gównej kwatery armii woskiej

w Mantui wiernego Wybickiego, który przyby za nim

z Medyolanu na neapolitask wypraw, oraz adjutanta

swego Zawadzkiego. Powierzy im naglc do Scherera

prob o odwoanie do siebie legii pierwszej, celem uy-
cia caego korpusu polskiego na prawem skrzydle armii,

dla samodzielnej dywersyi zaczepnej i przedarcia si
przez Wgry do Galicyi. Nakazywa wysacom „po-

piech jaknajwikszy, pod osobist odpowiedzialnoci".
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Jednoczenie próbowa przygotowywa w tym sensie

Macdonalda i czyni stosowne zarzdzenia w legii i za-

kadach jej ankoskim i rzymskim. Kilka tygodni w nie-

spokojnem mino oczekiwaniu. Frasowa si ju D-
browski, czyli jeno na czas „otrzymamy rozkaz zcze-
nia si z armi wosk, zanim ona podstpi pod Wie-
de". Nieborak mierzy wci rzeczy na miar Bona-

partego.

Naraz zaczy do Neapolu dochodzi guche odgo-

sy klsk lombardzkich, a wreszcie w drugiej poowie
kwietnia z hiobow wieci powróci Zawadzki. Trafi

on z Wybickim do Mantui nazajutrz po porace pod Ma-
gnanem, kiedy armia francuska zabieraa si do odwro-

tu a rzd cyzalpiski do ucieczki. Biedny Wybicki, zdj-

ty rozpacz i przeraeniem, schroni si a pod Genew.
Zawadzki, pieszc z powrotem, przywozi wprawdzie

Dbrowskiemu upragniony rozkaz marszu dla poczenia
si z armi wosk^ przecie nie w spodziewanym kie-

runku pónocno-wschodnim lecz zachodnim, przez Rzym,
Sien, Florency. A przywozi zarazem okrutn wiado-

mo o sromotnem pobiciu Francuzów, o mierci Rym-
kiewicza, o zniszczeniu dwóch trzecich jego legii i za-

mkniciu okrwawionych jej ostatków, pospou z bata-

lionem artyleryi, na stracenie doszcztne w murach

Mantui. Jkn dranity w samo serce Dbrowski na

widok znikej nagle jednej mozolnych prac swoich po-

owy, albo raczej i wicej, bo wraz z drogocenn arty-

lery polsk. Ale si wnet opamita i przedsiwzi
z pozosta czyni poow, co by zamierza z caoci.
Nieatwo jeszcze przyszo wydoby od Macdonalda po-

zwolenie ostateczne na odmarsz. Jeszcze dni par cze-

ka wypado na zluzowanie na zajmowanych posterun-

kach przez oddziay francuskie. Nakoniec, pod koniec

kwietnia 1799 r., mona byo wyruszy w pochód po-

wrotny, na waln rozpraw wojenn.
Droga trudna, niebezpieczna wioda teraz wstecz
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przez cae Wochy, ju wszdy burzone, podkopywane,

podnoszone na nogi przez koalicy i duchowiestwo,

przez pomst za ciemistwa francuskie, przez szerzcy

si pogos francuskich poraek. Wzdu przez wszystk

przebogat, przepikn krain italsk, ku której od wie-

ków podliwe obce ' pary plemiona, któr teraz wy-

dzierali sobie gallijscy i germascy najedcy, pi si

w gór z powrotem lechicki hufiec sierocy, rzdzony

jedn tylko myl, jak od tych cudzoziemskich wietno-

ci i blasków do swojej wyzwolonej trafi ziemi sza-

rej, godny nie zdobyczy, nie panowania, lecz wasnej

swobodnej ojczyzny.

Legia w wybornym bya stanie. Z pórocznej kam-

panii neapolitaskiej wracaa liczniejsza i tsza. Ska-

daa si z piciu batalionów piechoty i dwóch szwadro-

nów jazdy. Miaa w szeregu blisko póczwarta tysica

ludzi. Bya porzdnie uzbrojona, niele przyodziana;

otrzymaa w drodze brakujce mundury. Sza znów

w cudn poudniow wiosn, rzeko, sprawnie, z animu-

szem dobrym. Sza wszak na pónoc, zawsze bliej,

ni dalej domu. Kapela z czterdziestki muzykantów,

w kurtkach karmazynowych, skocznego legionowego

przygrywaa mazurka: „marsz, marsz Dbrowski, do Pol-

ski z ziemi woskiej". A Dbrowski z cikiem sucha
i prowadzi sercem. Wiedzia ju dobrze, i on, i jego

oficerowie, jak stay rzeczy. Wiedzis^, e prowadzi

nie do Polski, lecz do pobitych Francuzów, na zwy-

ciskich Austryaków^ i Rosyan, e moe prowadzi na

rze. Ale wiedzia te, i on, i oficerowie szlachta, e
w nich i w tym powierzonym im zbrojnym ludzie by
jedyny jeszcze ostay zom ora wielkiej Rzpltej, by
promie staroytnej mocy i zadatek odrodzenia narodu.

Tedy naleao podtrzyma ducha onierza i nie wy-

soko imi polskie.

Pod Terracin wychylaa si legia z cienin gór-
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skich Kalabryi na równin pontysk, w wojenn ju
stref, w obrby zagroonej ju Republiki rzymskiej.

Kroczya odtd zwart kolumn, w penym szyku bo-

jowym. Tutaj, z kwatery sztabowej w Mezy, w roz-

kazie dziennym do genera-marszu ze witem, wyda
Dbrowski pierwsze haso dla caej legii: „Wolno,
Warszawa, Wanda". Nazajutrz, w Cisternie, wyszo
haso: „Kraków, Karno, Kociuszko". Trzeciego dnia,

w Gensanie: j,Polak, Poczciwo, Patryotyzm". Dnia na-

stpnego: „Szczsny, Szelma, Szubienica". By to wa-
nie Trzeci maja 1799 r., i znów, jak równo przed rokiem,

wstpowaa legia do Rzymu. Wchodzia przez bram
Lateranesk, w paradzie, „w penym blasku": puk lan-

syerów z trbaczami na czele, dalej sztab na biaych
koniach, batalion grenadyerów, trzy bataliony fizylie-

rów, batalion strzelców. Dziwowali si Rzymianie po-

stawie dzielnej, wikszej ni przedtem liczbie i nowej

jedzie legionowej; a cho wrogo ju nastrojeni, wstrzy-

ma si nie mogli od wiwatów i oklasków. Po dwudnio-

wym ledwo spoczynku, ruszono z Rzymu dalej, pod ha-

sem: „Mstwo, Miecz, Mieczysaw".

^

Zamiast na Sien, zboczono nieco na Perugi, do-

kd troskliwy Chamand sprowadzi z ankoskiego za-

kadu pocig ubiorczy, i gdzie do reszty ubraa si le-

gia. Ale przez to odchylenie, pod ktem niebezpiecznym

wstpowano do Toskanii. Dopiero co, w marcu, byli

opanowali j Francuzi, przepdziwszy W. Ksicia Ferdy-

nanda III, a oto ju od pocztku maja cay kraj by z tej

strony w powstaniu. Trzeba byo przedziera si przez

silne oddziay powstacze, majce dziaa i instruktorów

austryackich, przez zatarasowane miasta Arezzo i Cor-

ton. Tutaj te, w marszu, w trudnem przejciu midzy
górami a jeziorem Trasimeskiem, w poowie maja, do-

tkliwe straty poniosa legia, a najdotkliwsz w osobie

zabitego na miejscu kul, nowego szefa swego, niepo-

spolitego Chamanda. We Florencyi otrzyma Dbrowski
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rozkaz spdzenia oddziaów austryackich, gi'ocych ju
przeciciem komunikacyi z Genu, dokd pod wodz
Moreau wycofywaa si pobita armia woska. wawo
wywiza si z tego zadania. Wnet oczyci z nieprzy-

ació wszystkie wyloty apeniskie na Cyzalpin. Po raz

pierwszy prowadzc tu legi swoj przeciw Austrya-

kom, pokaza Dbrowski, i potrafi wybornie dawa im
rad.

IV

Ju jednak wielka otwieraa si kampania. ladem
legionu polskiego, nadcign z ca armi neapolita-

sk, odwoany oddawna na pomoc woskiej, ambitny
MaCdonald. Zrazu nienazbyt si pieszc, potem znów
nadmiernie on si kwapi, na wasn rk, bez udziau
Moreau, wyprzedzi go w zaszczycie wielkiej wygranej.

Zszedszy w dolin Padu dla zczenia si z Moreau,

lecz nie doczekawszy si jego przybycia, Macdonald po-

sun si a nad Trebbi. Tutaj, w pozycyi niefortun-

nej, wsawionej iannibalowem nad" Rzymianami zwy-
cistwem, w drugiej poowie czerwca 1799 r., uderzy na

nadbiegego z armi austro-rosyjsk Suworowa, wyda
mu trzydniow batali i przegra z kretesem. Siy w tern

miejscu i chwili byy niemal równe, okoo 30 tysicy
ludzi z kadej strony. Bya nawet pierwotnie pewna
raczej przewaga po stronie francuskiej, ale nie byo
gowy, i to spowodowao klsk.

Dbrowski z legi polsk umieszczony bj^ na skrzy-

dle lewem. Ku nieszczciu swemu i armii, mia on tu-

taj pod bokiem jazd francusk pod niewytrawnym ge-

neraem Rusc. A mia naprzeciw siebie wszystk pra-

wie rosyjsk poow wojsk nieprzyjacielskich. Albowiem
Suworow, powiadomiony wybornie o ruchach i rozo-
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niu Francuzów, nawet o stanie czynnym ich batalionów

i kompanii, skupi na prawem swem skrzydle najtsze
wojska wasne. W , szczególnoci za dbajc o mciwe
porachunki domowe rosyjskie, o dogodzenie Pawowi
zgruchotaniem Polaków, zdobywca Pragi osobliwie za-

wzina si na nich i swego niegdy w Warszawie wi-
nia. Dbrowskiego. Naprzód, pierwszego dnia, 17 czerw-

ca 1799 r.. nad Tidonem, o wiorst kilka przed Trebbi,

tym samym zupenie manewrem, jak przed dwudziestu

wiekami wódz punicki swych Numidów, wypuci Suwo-

row kilka puków kozackich, które Rusce wcigny
w pocig za sob i zasadzk, co pocztkiem byo bitwy

i klski. Natychmiast ca awangard, pod bitnym Gru-

zinem, ulubiecem swoim i W. Ksiny Katarzyny Pa-

wówny, genera-majorem Bagrationem, zwali znienacka

na idcych z odsiecz legionistów. Wtedy to, po dziel-

nej lecz daremnej obronie, wykóty i wzity zosta cay
batalion strzelców polskich.

Nazajutrz, nad sam ju Trebbi, legia polska, we-

dle fatalnej dyspozycyi Macdonalda, wystawiona bez

osony i oparcia na uderzenie atakujcych dwóch pe-

nych dywizyi pieszych rosyjskich, dragonów austryac-

kich i kozaków, w nieskoczenie gorszych jeszcze zna-

laza si opaach. Podda si musia odcity i otoczony

zewszd cay batalion trzeci, z Forestierem, szefem le-

gii po Chamandzie. Rozbity, wycity i zabrany zosta

batalion grenadyerski. Z bied i strat znaczn, ledwo

wybrn okólnie w góry batalion pierwszy. Najspra-

wniej jeszcze pod Chopickim, który w tej ani okaza
rzadk zdatno bojow, przern si w zamknitym
czworoboku batalion drugi. Sam Dbrowski, ranny w r-
k, szabl otwiera sobie musia drog przez piki ko-

zackie.

Nastpnego, ostatniego dnia waciwej bitwy treb-

biaskiej, znów od rana a w pón noc, ze zmiennem
szczciem, lecz ju ze wiadomoci przegranej, wal-
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czyy szcztki polskie z omielon sukcesem przewag
nieprzyjacielsk, zawsze w pierwszej linii z Rosyanami

majc do czynienia. Nareszcie, w czwartym jeszcze dniu,

upadajce ze znuenia niedobitki legionowe, pod D-
browskim, od witu w walce nad Nura, okryway w aryer-

gardzie odwrót pobitej, zmniejszonej o poow, armii

francuskiej, odbywajcy si w najwikszym bezadzie,

podobniejszy do prostej ucieczki.

Co za wród wojennego tego nieszczcia znowu
okrutnym, zgrzytliwym byo wyrazem bezprzykadnej

narodowej tragedyi polskiej, to ta okoliczno, e podo-

bnie, jak ju pod Legnagem i Magnanem, przeciw lego

drugiej, tak w wyszym jeszcze stopniu tutaj, pod Ti-

donem i Trebbi, przeciw legii pierwszej, podnosia si
bratobójcza rka Polaków w subie nieprzyjacielskiej.

Tak wic, w szarujcych tu austryackich szwadronach

szwoleersko-dragoskich Karaiczay i Levenehr, nie bra-

ko Polaków; by nawet midzy nimi brat przyrodni

Sukowskiego Józefa. A peno ich byo w idcych tu

na bagnety batalionach muszkieterskich i jegierskich

rosyjskich. W samym sztabie gównym rosyjskim, na

stanowiskach naczelnych, byli ludzie pochodzenia albo

krwi polskiej. By tu np. genera dywizyi Powaa-
Swiejkowski, który wybitne odda usugi pod Trebbi
i w cigu caej obecnej kampanii woskiej. By genera-
lejtnant Aleksander Szembek, który bi si ju przeciw

Polsce pod Zielecami i Dubienk, a teraz przybywa
do Woch, na czele puku muszkieterskiego nowogrodz-

kiego. W jednym tylko batalionie muszkieterskim puku
nizowskiego, biorcym udzia wydatny, drugiego i trze-

ciego dnia bitwy trebbiaskiej, w bagnetowym na legi
polsk ataku, mnóstwo polskich byo oficerów. Suyli
tu mianowicie dwaj praporszczykowie ksita Lubeccy,

Hieronim i Ksawery, póniejszy znakomity minister skar-

bu warszawski. W tyme batalionie suyli ze szlachty

polskiej podporucznicy Mikowski i Wysocki, porucznik
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Jurgaszko, kapitan Gobiowski, major Zaremba i inni,

którzy poczci ju dawniej bili si przeciw Polsce pod

Zelw, Dubienk, Chemem i przy szturmie Pragi, a te-

raz, suc przeciw legionistom, dorabiali si orderów

Anny i Wodzimierza za akcye nad Trebbi i pod Novi.

O dezercyi mowy tu nie byo, ani te prawie nie byo
std niewolnika: bo nie byo pogromcy, umiejcego roz-

wala armie nieprzyjacielskie i wykrzesywa z nich pol-

ski materya legionowy: nie byo Bonapartego.

Przeciwnie, mnóstwo legionistów, powyej tysica,

dostao si tu do niewoli. Pooenie ich byo okropne.

Niemiosiernie traktowani byli od zwyciskich Rosyan.

Sam mody W. Ksi Konstanty, asystujc tutaj kwaterze

gównej Suworowa, cho bynajmniej nie odznaczy si
w tej kampanii animuszem rycerskim, przecie dawa
przykad nienawici i pogardy dla broni polskiej, któr
kiedy bdzie si szczyci, jako Wódz Naczelny Króle-

stwa Kongresowego. Jecy polscy, natychmiast oczywi-

cie, na polu bitwy, rozbierani byli gruntownie przez

kozaków, tak e wielu nawet oficerów w jednej tylko

znalazo si koszuli. Ale najgorszy by los prostych o-
nierzy, oddawanych Austryakom i zaraz bez litoci ka-

towanych, wedle przepisów krygsrechtu, za zdrad ce-

sarskiego sztandaru.

Naogó, w tej cikiej nad Trebbi potrzebie, le-

gia polska pierwsza, jak przedtem druga pod Yeron,
spenia swoj powinno. onierz legionowy rodem

z Gralicyi, syszc tu nasampierw dzikie pogwizdy i wy-

cia napierajcego kozactwa, przeraliwe okrzyki „wi^e-

riod, neho, Praga, Praga" szturmujcych jegrów, nie

stropi si, trzyma si twardo i da si dobrze we zna-

ki zwycizcom. Nawet zachwianie si batalionu trzecie-

go, ku zgrozie oficerów, zrozpaczonych „straceniem re-

putacyi", nie byo wszak niczem, w porównaniu z wcze-

niejsz kapitulacy caej prawie dywizyi francuskiej

pod walecznym Serurierem, a byo tak samo wyni-
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kiem nieodbitych cikich win komendy naczelnej, nie

wojska.

W rzeczy samej, ani powicenie legionistów pol-

skich, ani wietna brawura francuskiego onierza nie

zday si na nic, wobec tych fatalnych, rozkadowych

warunków, ród jakich toczya si obecnie nierówna wal-

ka Republiki z koalicy. Jakkolwiek w legii polskiej nie

miano naleytego pojcia o waciwych rozmiarach tego

zgubnego u góry rozkadu, sigajcego od kwatery gó-
wnej a do kó rzdowych paryskich, to jednak opaka-

ne std skutki na wasnej odczuwano skórze, a niektóre

te, nadzwyczaj znamienne objawy poczynano wasnem
stwierdza dowiadczeniem. Ju w czerwcu, bdc w pe-
nym marszu na bitw nad Trebbi, uczyni Dbrowski
zdumiewajce odkrycie, i midzy dostarczonemi mu dla

legii adunkami karabinowemi znajdowaa si znaczna

bardzo ilo mieszczcych wewntrz kule woskowe. Da-

wao to a nadto do mylenia. Byo bowiem namacaln
skazówk, jak gboko wara si zdrada, gdy fabryka-

cya podobnych adunków bya rzecz do skomplikowa-

n, wymagajc czasu i uprzedniego porozumienia. Za-

dziwiony by równie Dbrowski zupenem zaniedbaniem

suby wywiadowczej ze strony francuskiej, niemono-
ci dostania porzdnych przewodników i szpiegów, w o-

bliczu wietnie informowanego nieprzyjaciela. Zadziwio-

ny by bardziej jeszcze niesnaskami generalicyi, niepo-

rzdkiem w sztabie gównym, brakiem planu i najnie-

zbdniejszych rodków ostronoci, tu przed oczekiwa-

n co chwila batali. Po zczeniu si w Reggio z ar-

mi Macdonalda, na kilka dni przed Trebbi, uderzony

by „panujcym. nieadem tak wielkim, e nikt nie wie-

dzia czego si trzyma". W cigu pierwszego dnia bi-

twy by wiadkiem takiego w armii „zamieszania, i tru-

Idno
byo przywróci porzdek". Kiedy za drugiego

4nia, wobec zwalajcej si na legi przewagi, da na

gwat pomocy od Macdonalda, zostawiono go na asce
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losu, albowiem poprostu „armia nie bya przygotowan
do boju" (Tarmee n'etait pas preparee poiir se hattrej. To
proste orzeczenie, w poufnym raporcie Dbrowskiego
o Trebbii, przeznaczonym dla wadz francuskich, a prze-

to z koniecznoci wstrzemiliwym w swej stylizacyi,

byo nietylko gorzk skarg, lecz bezwzgldnem pot-
pieniem zbrodniczego niedostwa komendy naczelnej

wogóle, a Macdonalda w szczególnoci. Za nierównie

dobitniej jeszcze istotne przyczyny klski napitnowane

zostay bez adnych obsonek w prywatnym opisie tej

bitwy przez jednego z uczestniczcych w niej oficerów

legionowych. „Nieprzyja wzajemna, niezgoda i bezgra-

niczna zawi, — s sowa kapitana Tomaszewskiego —
opanowaa umysy wszystkich generaów francuskich...

Honor, sawa, zbawienie caej armii, dobro sprawy pu-

blicznej, a z drugiej strony pohabienie charakteru na-

rodowego, wreszcie naraenie wasnej reputacyi, wszyst-

kie te pobudki nie starczyy do pojednania ich midzy
sob i powstrzymania od zgubnego dla armii nieadu".

Nie byo potnej rki i woli, górujcej nad caoci,
trzymajcej rzeczy w kupie: nie byo Bonapartego: ta-

kie byo powszechne uczucie pobitych Francuzów i roz-

bitej legii polskiej.

Legia pierwsza, podczas czterodniowych walk nad

Tidonem, Trebbi i Nura, stracia ogóem w zabitych,

rannych i wzitych do niewoli conajmniej 1600 ludzi.

By moe nawet, straty rzeczywiste sigay wyej je-

szcze i dochodziy blisko dwóch trzecich caego stanu

czynnego. Nadomiar, w tym samym czasie, przypada
zguba zupena szcztków legii drugiej, zamknitych
w Mantui. Twierdza, zablokowana od kwietnia, nastp-

nie za, wnet po Trebbii, oblegana natarczywie od po-

cztku lipca przez 30-tysiczny korpus austryacki Kraya,

przy udziale te Rosyan, pod najzawzitszym w tej kampa-

nii przeciwnikiem Polaków, Bagrationem, po krótkiej,

waciwie kilkotygodniowej zaledwo obronie czynnej, ju
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z kocem lipca poddan zostaa przez komendanta fran-

cuskiego, Foissaca. Zaoga, bez broni wracaa do Fran-

cyi pod warunkiem nie walczenia a do wymiany, a ofi-

cerowie przy szpadzie bd mogli równie wraca pod

podobn kondycy wymienn, bd te pozostawali w nie-

woli jako zakadnicy. W kadym razie genera Foissac,

pomimo póniejszych wielomównych swych tómacze, nie-

zaszczytn odegra rol, wydajc tak rycho potn man-

tuask warowni, której tak dugo musia dobywa Bona-

parte. Nigdy te potem od Napoleona nie otrzyma on reha-

bilitacyi, ani prawa noszenia munduru. Najcisz krzy-

wd wyrzdzi Polakom dwuznacznem brzmieniem kapi-

tulacyi. Wprawdzie w jawnym jej artykule warowano

wyranie, i „wojska polskie bd uwaane pod kadym
wzgldem jako wojska Republiki francuskiej". Alici

w dodatkowym, ukrytym zrazu przed Polakami, arty-

kule kapitulacyjnym, podstpnie zastrzeono, i „dezer-

terowie austryaccy bd wydani odpowiednim regimen-

tom i batalionom", z tem tylko zarczeniem, i nie bd
karani mierci. By to wyrok zagady dla znajdujcych si

w Mantui, pod Wielhorskim, Kosiskim, Axamitowskim,

legionistów polskich, stanowicych pit cz zaogi.

Byo ich tu z pocztkiem oblenia okoo pótora tysi-

ca ludzi, t. j. 1200 piechoty oraz cay batalion artyle-

ryi. Pod koniec, po cikich stratach w zabitych, ran-

nych i chorych w czasie oblenia, a poczci te skut-

kiem namowy dezercyjnej austryackiej, pozostao jeszcze

pod broni okoo 800 ludzi. Uczestniczyli oni dzielnie

w obronie twierdzy. Zwaszcza artylerzyci polscy, pod

uczonym Jakubowskim, sprawnym Redlem, wytrwaym
Hornowskim, niemae oddali usugi. Teraz wszyscy pa-

dali ofiar, wyczeni od wymarszu i wymiany, ska-

zani na powrót przymusowy karny do porzuconej suby
cesarskiej.

Sdny to dla legionistów by dzie 30 lipca 1799

r., kiedy kapitulujca zaoga mantuaska wychodzia
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z twierdzy, pomidzy dwoma szeregami piechoty austry-

ackiej z regimentów Deutschmeister i Terzy, rekruto-

wanych pomocniczo z ókwi i Lwowa, a wic dobrze

ze zbiegami galicyjskimi obeznanych. Umylnie pu-

szczono przodem Francuzów, lecz nawet ze rodka ich

plutonów wycigano chowajcych si tam Polaków. Rzu-

cono si nastpnie na maszerujc w tyle kolumn ar-

tylerzystów i fizylierów legionowych. Porwano im sztan-

dar, zdzierano mundury, chwytano ich, oddawano pod

sd polowy, i uaskawionych na rózgi porozsyano po

dawnych pukach, albo na odsiadywanie kary po forte-

cach. wiadek naoczny, Godebski Cypryan, wychodzc
wtedy z lazaretu mantuaskiego po cikiej pod Magna-

nem ranie, ze zgroz patrzy si na te przeprawy okrop-

ne rodaków. Odda szlachetny poeta legionowy hod
naleny szczeremu dla polskich kolegów braterstwu pro-

stego onierza francuskiego. Uwieczni „wspaniaego

granadyera filozofa", Jana Henry, szeregowca 14 pó-

brygady francuskiej. Ale wzdrygn si na zdradliw

niewdziczno francuskiej komendy. „Poznalimy wów-
czas, — orzek z boleci — co to jest walczy za cudz
spraw".

Taki by opakany koniec legii drugiej. W tym sa-

mym czasie Dbrowski, z pozosta mu resztk legii

pierwszej, na inny sposób niemniej opakane przecho-

dzi koleje. Zapadao si panowanie francuskie w caych
Woszech. Giny wszystkie, powoane przez Francy do

ycia, twory pastwowe italskie. Znikay, zalane krwa-

wym odwetem restauracyjnym, republiki partenopejska

i rzymska. Zmiecion doszcztnie zostaa Cyzalpina,

a tem samem „posikowe" jej wojska legionowe polskie

traciy wszelk podstaw materyaln i nawet racy bytu.

Po klsce nad Trebbi wypado przed napierajcym po-

cigiem wycofywa si w góry, chroni si gboko mi-
dzy niegocinne urwiska apeniskie, gdzie legia niszcza-

a z wyczerpania i godu, kiedy natomiast nieprzyjaciel
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wylegiwa si na podnych równinach Lombardyi i To-

skanii. Zaraz w tydzie po bitwie, w kocu czerwca

1799 r., Dbrowski wyprawi Jabonowskiego, który ze

straconej teraz suby rzymskiej znów powróci do swo-

ich i posunity by na generaa brygady po Rymkiewi-

czu, do Genui, do Moreau, z usiln prob o pomoc
w reorganizacyi legii oraz o wydobycie jej z rk Mac-
donalda i wzicie do siebie, do armii woskiej. Zreszt
niebawem, po zczeniu si w poowie lipca z Moreau,

sam Macdonald uda si do Parya. Przysany na jego

miejsce roztropny Saint-Cyr obj dowództwo stopnia-

ych jego wojsk, stanowicych obecnie prawe skrzydo
armii woskiej, przenoszonej etapami dalej wstecz, na

jedyne jeszcze pozostae jej we Woszech schronisko,

Rivier genuesk.
Tutaj te, pod koniec lipca 1799 r., po mozolnej

przez górskie szlaki nadmorskie wóczdze, nadcigna
zbiedzona legia. Dbrowski zaoy kwater w samej

Genui, w Casa Lomellini. Bataliony dyzlokowano na

przedmieciu, w Sampierarenie, i po ndznych wioskach

okolicznych. Niezwocznie zgosi si Dbrowski do Mo-

reau ze szczegóowym o legiach memoryaem. Wykada
tu, w dziewiciu punktach, pytania najnaglejsze, wzgl-
dem przyszego losu broni legionowej, a zwaszcza wzgl-
dem wzicia jej na koszt i od francuski, wobec upad-

ku Cyzalpiny. Nie móg jednak od wodza, pomimo oso-

bistej jego yczliwoci, uzyska skutecznej pomocy ma-

teryalnej, gdy nazbyt smutnem byo pooenie sameje
armii francuskiej. Zyska tyle tylko, e pozwolono mu
przynajmniej zbiera nowozacinych i przenie zakad

legionowy do Nizzy. Trzeba byo wasnym przemysem,

z pustemi rkoma, ród najniepomysiniejszych warun-

ków podejmowa reorganizacy zdziesitkowanego i zbie-

dzonego korpusu polskiego. Co do sprawy najgówniej-

szej, od której obecnie, po znikniciu Cyzalpiny, zale-

Napoleon a Polska III. 7
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aa caa przyszo legii, polskich t. j. co do stosunku ich do

Francyi, udzielon zostaa jedynie ogólnikowa „ustna od-

powied,... by zostawi dania legionistów dalszemu

losowi, a teraz niech si uwaaj, jakgdyby w subie
Republiki francuskiej".

Ale o skutecznem na miejscu zaradzeniu niedoli

legionowej nie mogo wcale by mowy dla tego ju
prostego powodu, e równoczenie zaszy znowu gwa-
towne odmiany w komendzie naczelnej francuskiej. Mo-
reau, przy najlepszej nawet chci, nie mia sposobu

uczynienia zado daniom Dbrowskiego. W tej samej

bowiem chwili, kiedy odbiera od niego rzeczony me-

morya, sam przesta ju by wodzem armii woskiej.

Co wicej, nage rdzenne zmiany w dowództwie byy
bezporedniem odbiciem nieustatkowanych zgoa stosun-

ków, panujcych przez cay przecig klskowego tego

okresu w rzdzie centralnym paryskim. W Paryu,
w drugiej poowie czerwca 1799 r., wanie w dzie
klski nad Trebbi, dokonany zosta t. zw. zamach sta-

nu prairiala. Bya to nadzwyczaj sprytnie przeprowa-

dzona komedya polityczna, rzekome zwycistwo ciaa

prawodawczego, a mianowicie republikasko-jakóbiskich

ywioów w Radach, nad zohydzonym w opinii Dyrek-

toryatem. W rzeczywistoci jednak pozosta nietknity

na stanowisku najohydniej szy dyrektor, gówny tej ko-

medyi reyser, Barras; za na miejsce usunitych czte-

rech innych dyrektorów, wszed powoany z Berlina

Sieyes i trzech statystów bez znaczenia. Skutkiem tego

nastpiy te odpowiednie zmiany w zarzdzie mini-

steryalnym. Ambitny i zrczny Bernadotte, narzucony

Sieyesowi przez Barrasa, obj nasampierw ministeryum

wojny po Milecie. Wkrótce potem, Reinhard wzi tek
spraw zagranicznych po Talleyrandzie. Jednoczenie za,

zgodnie z radykalnemi pozorami caego tego przewrotu,

ju w pocztku lipca, ognisty republikanin Joubert

otrzyma napowrót dowództwo armii woskiej, a znany
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ze skrajnych swych przekona Champion net dowództwo

nowoutworzonej armii alpejskiej.

Wobec wywoanego tym sposobem nowego zupe-

nie pooenia, Dbrowski, cakiem zbity z tropu, w ko-
cu lipca 1799 r., wyprawi z Genui, gdzie Moreau by
ju jakby na wylocie, a dokd jeszcze nie przyby Jou-

bert, dwóch zaufanych oficerów, majora Kamierza Ko-

nopk i kapitana Biernackiego, do Parya. Wybór tych

wysaców by w pewnej mierze przystosowany do prze-

widywanych nastrojów i okolicznoci spóczesnych pa-

ryskich. Konopka, jak wspomniano, nalea ongi do ra-

dykalniejszycli w Warszawie dziaaczów za insurekcyi

kociuszkowskiej. Biernacki, który wiosn roku zeszego

by jedzi od Dbrowskiego do Wiednia, do ambasado-

ra Bernadotta, mia tym razem trafi do niego, jako

obecnego ministra wojny. Zabierali oni z sob raport

powinny do Naczelnika, dziennik dziaa legii pierwszej

od wyjcia z Neapolu a do przybycia do Genui, nagl-
ce listy Dbrowskiego do Kociuszki i Kniaziewicza.

Przedewszystkiem jednak misya ich polegaa na wyja-

nieniu przyszych losów legii, uzyskaniu od rzdu naj-

niezbdniejszych zasików doranych oraz porcze za-

sadniczych w sprawie kardynalnej: czy i jak Francya

zamierza zastpi legiom obalon Cyzalpin.

Rzecz sama przez si bya równie donios, jak

trudn i draliw ze strony rzdowej francuskiej. Na
dobitk za wchodziy tu w gr szczególnie niepomyl-

ne powikania ze strony emigracyjnej polskiej, godzce
bezporednio w Dbrowskiego. Najzawzitsi jego prze-

ciwnicy osobici i polityczni wynurzyli si znów i wzmoc-
nili w Paryu, dziki przewrotowi prairiala. Wznowili
te w te pdy dawn zaciek walk fakcyjn przeciw

znienawidzonemu twórcy legionów. Ju w poowie lip-

ca, z natchnienia kliki deputacyjnej, a mianowicie wio-

dcego w niej teraz rej Szaniawskiego, „patryota pol-

ski" Neyman ogosi drukiem w Paryu w jzyku fran-



108

cuskim nowy paszkwil „O Dbrowskim". Byo to istne

arcydzieo potwarczej czelnoci, gdzie wykazywano
czarno na biaem, jak Dbrowski onego czasu, podczas

insurekcyjnej swej wyprawy do Wielkopolski, nietylko

by sromotnie bijany przez Prusaków, lecz, przekupiony

przez nich, dawa bija si rozmylnie; jak nastpnie

„czoga si u stóp Suworowa"; jak wreszcie od rzdów
rozbiorowych otrzyma tajn „destynacy" do Woch,
dla tem snadniej szego zdradzania Francuzów, pod pozo-

rem swych robót legionowych. Nikczemne to pismo wy-

dano w tym samym wanie czasie, kiedy Dbrowski,

z ran, otrzyman nad Trebbi, mczy si na czele

swych legionistów, uciera ze zwyciskim nieprzyjacie-

lem i godzi wród urwisk apeniskich. Pimido to

rozpowszechniane byo w znacznej iloci egzemplarzy,

staraniem warcholcych nad Sekwan prawdziwych „pa-

tryotów", rozdawane w Eadzie Piciuset, po mini-

steryach, klubach i redakcyach paryskich. Niedo na

tem, postarano si jeszcze poprze ten paszkwil stosow-

n petycy zbiorow, podpisan imiennie przez wielu

znajdujcych si w Paryu „patryotycznych" Polaków,

i skierowan wprost do ministeryum wojny, z daniem
usunicia Dbrowskiego od komendy oraz oddania go

pod sd, dla wytómaczenia si z wytoczonych przeciw

niemu cikich zarzutów.

Owó miano teraz pomocnych tej intrydze ludzi

przy boku nowego ministra wojny, Bernadotta. By tu

dwuznaczny Rousselin, mianowany przez niego, zaraz

po objciu wadzy, swoim sekretarzem generalnym. By
arcysprytny Maliszewski, parokrotnie aresztowany z roz-

kazu Dyrektoryatu przed przewrotem prairiala, z po-

wodu ciemnych swych knowa politycznych, a obecnie

z tego samego powodu przygarnity przez swego opie-

kuna, Bernadotta, umieszczony na wpywowem w mini-

steryum stanowisku, a nastpnie mianowany komisarzem

nadzorczym (agent controleur) przy armii Championneta.
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By, ulokowany znów staraniem Maliszewskiego przy

komisaryacie wojennym, Ignacy Zajczek, brat genera-

a, superintendent kasowy mazowiecki, bardzo czynny

w insurekcyi warszawskiej czerwieniec, do niedawna

przez Austryaków wiziony, „ponury, krwi i znaczenia

chciwy, kat rewolucyjny", naprawd za czek tyle mi-

zerny co dwulicowy, fagas i donosiciel, jakim okae si
póniej, na wybitnej posadzie administracyjnej w Ksi-
stwie Warszawskiem. Razem z nimi wysun si teraz

emigrant wojskowy, mao dotychczas ród rodak<^

a najmniej w legionach znany, lepszy zapewne od tam-

tych gównych warchoów cywilnych, lecz a nadto z ni-

mi zwizany, Jan-Henryk Woodkowicz. Pochodzi

z Miszczyzny, bogaty z domu, rzecz na wychodtwie
rzadka i ceniona, onaty z córk bankiera warszawskie-

go Teppera, oficer waleczny, bardzo pikny, „Henri le

beaii^', jak go potem nazywa Napoleon, ale gowa nie-

spokojna, „Twój i publiczny nieprzyjaciel", wedle ostrze-

enia, posanego o nim, przez znajcego go bliej z do-

mu Kniaziewicza, pod adresem Dbrowskiego. Zdawna
blisko z Chadzkiewiczem zaprzyjaniony, Woodkowicz,
jako ochotnik poza legi, uczestniczy w kampanii nea-

politaskiej przy sztabie Championneta. Uzyska wtedy
od niego nieurzdownie tytu bez stopnia generaa bry-

gady, a obecnie w tym charakterze umieszcZDny zosta

przy gównej kwaterze armii woskiej pod Joubertem.

Nakoniec pojawi si te oczywicie sam wszechstronny

„genera Lodoiska"-Chadzkiewicz, który, dawszy nura

z upadkiem Championneta, wypyn znowu za jego

powrotem do komendy. Z haasem upomina si on te-

raz dla siebie, ponad gow Dbrowskiego, o szefostwo

jazdy polskiej i prawo werbowania oddziaów na wasn
rk. PocicRu jednak, zwchawszy si osobicie z Bar-

rasem i Bernadottem, zatrudniony by nierównie grub-

szym, a wielce delikatnym interesem podwójnym. Od
Barrasa, wzorujcego si zreszt w tym wzgldzie na
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wielkim przykadzie Wielkiego Fryderyka, pierwszego

wynalazcy podobnej operacyi finansowo-wojennej, mia
sobie mianowicie powierzone Chadzkiewicz, za wyna-

grodzeniem po dwadziecia od sta, puszczanie w obieg

wyrabianych w Paryu, pod tajn egid rzdow, fa-

szywych bankocetli austryackich na sumy milionowe.

Mia czelno zgosi si z tem równie po przyjaciel-

sku do swego przeciwnika Dbrowskiego, ofiarujc mu
za pikne te walory gadki skup wszystkich zalegoci

odu legionowego, lecz oczywicie spotka si z odmo-

w. Zarazem za podj si on innej, daleko jeszcze

subtelniej sz ej misyi, poruczonej sobie od Bernadetta, za-

pewne za porednictwem Rousselina i Maliszewskiego.

Chodzio tu ani mniej ani wicej, jeno o planowy za-

mach wojskowy, celem obalenia caej istniejcej ustawy

republikaskiej, wraz z piciogowym Dyrektoryatem,

i zaprowadzenia natomiast „tryumwiratu", dokd wszed-

by sam Bernadotte z innym jeszcze generaem, a dokd
liczy te wej wtajemniczony w spisek Barras. Alici

niebezpieczna ta planta spiskowa, majca najprawdopo-

dobniej w ostatecznych swych konkluzyach pewn stycz-

no ze snowanemi z drugiego koca widokami re-

stauracyjnemi, wymagaa koniecznie bliszego porozu-

mienia z kuszonymi do niej generaami komenderujcy-

mi. Wymagaa take wprzódy wyporodkowania nastro-

ju i intencyi ciaa oficerskiego armii czynnych. Owó
t to wanie karkoomn czynno poredniczc wzi
na siebie straceniec Chadzkiewicz.

To wszystko, w chwili niniejszej, gdy Neyman
z Szaniawskim i towarzyszami podnosili gow w Pary-

u, gdy Maliszewski stan przy Bernadocie, Woodko-
wicz przy Joubercie, Chadzkiewicz przy Championne-

cie, fataln tworzyo konjunktur dla wyobraaaej przez

Dbrowskiego sprawy legionów woskich, wstrznio-
nych i nieledwie zdruzgotanych przez doznane straszli-

we ciosy wojenne.
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Ale jeszcze klskom francuskim nie byo koca.

Nowy minister wojny Bernadotte we wspaniaych ode-

zwach do armii zapowiada potne zbrojenia w dawnym

stylu republikaskim, podjcie energicznych kroków za-

czepnych, powetowanie haniebnych poraek i odbój

Woch utraconych. Lecz od sów przemylnego mini-

stra-polityka daleko byo do czynu. Ciar czynu wzi
na siebie porywczy Joubert. W pocztku sierpnia 1799 r.

przyby on do Genui i po Moreau przej komend.
Przyrzeczonych sobie z Parya wielkich posików docze-

ka si nie móg, ale przyrzeczonej przez siebie miaej
offensywy dopeni postanowi. Ruszy tedy niezwocz-

nie na odsiecz Mantui, nie wiedzc jeszcze o dokona-

nym ju jej upadku. W. poowie sierpnia natkn si pod

Novi, w 35 tysicy ludzi, na armi rosyjsko-austryack

Suworowa i Melasa, liczc 45 tysicy i 13 tysicy re-

zerw. Sam pad ugodzony miertelnym postrzaem zaraz

na pocztku walki. Armia jego cik poniosa klsk,
i pod prowizorycznem znów dowództwem Moreau le-

dwo uratowana zostaa od zguby zupenej. Dbrowski
z legi pierwsz, po marszu caonocnym, przybywszy

tego dnia na plac boju dopiero popoudniu, by wiad-
kiem okropnej przegranej. Umieszczony na skrajnem

skrzydle prawem pod Saint-Cyrem, przy dywizyi gene-

raa Watrina, znowu musia w stray tylnej osania
odwrót zmniejszonej o jedn trzeci armii francu-

skiej.

Ponownie przyszo wycofywa si marszem forsownym
w „nieszczsne góry" liguryjsjiie, w cigych krwawych
utarczkach aryergardowych, a w ndzy okropnej i po-

wszechnym upadku ducha. Donosi Watrinowi w urzdo-
wych raportach Dbrowski, e mu onierze poród
akcyi padaj z godu. Zaledwie dowlókszy si z po-

wrotem do Genui, zacz przecie mimo Tvszystko praco-

wa nanowo nad reorganizacy legii, z niezmordowanym
uporem i nawet z pomylnym stosunkowo wynikiem.
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Jak do magnesu zewszd cignli do niego zabkani
jeszcze z Trebbii legionici. Póniej z pod Mantui spo-

ro przybywao niedobitków legii drugiej. A poczynali te
potrosze znów napywa luni dezerterzy i jecy austryac-

cy. A gdzie z gbi Francyi wci przychodziy do

Dbrowskiego wzruszajce zgoszenia i akcesy. „Zabra-

ny przemoc — pisa mu, we wrzeniu 1799 r., z depar-

tamentu Jury, Micha z Korybutów Wigandtt, w regi-

mencie I. pieszym buawy W. Ksistwa Litewskiego

bywszy podporucznik, a w wojsku cesarskiem oberka-

pral — od cesarskiego wojska do suby, wydobyem si
z tej... i teraz mam tu pod wadz gów 300 samych

rodaków, czyli obywatelów polskich, którzy nie maj
woli wicej powrócenia si do cesarza, a tych, chocia

s w biednym stanie,... utrzymuj od dezercyi i ciesz

mocno tem, e jeszcze moemy tak powsta, i bdzie-

my wolnymi z pryzonu, a orze czarny poronie w bia-

e pióra, na czem zawis los kadego rodaka ojczyzny

naszej, a nie zostaniecie w tem despotycznem jarzmie

niemieckiem,... i na tym fundamencie wszyscy oczekuj

rozrzdzenia obywatela generaa... Przelij wic do nas

kogo, lub z nami zrób jaki koniec, aby ja i ci ludzie,

którzy pragn swojej ojczynie przywróci saw,... byli

zaspokojeni w swoich zamysach".

Ale Dbrowski by bezsilny, sam w opresyi okrut-

nej, wszelkich pozbawiony rodków. Po krótkim posto-

ju w Genui, znów musia std wyruszy w góry, na nie-

zmiernie uciliw walk podjazdow, przeamywa za-

ciskajc si zewszd obrcz silnych forpocztów nie-

przyjacielskich. „Najwaniejsze miejsca—pisa w poczt-

ku wrzenia 1799 r. Kniaziewiczowi—Polakami obsadzaj,

najwaniejsze posterunki nam s powierzone... onierze
nasi le ywieni i patni. Mógbym w krótkiem do kil-

kutysicy ich mie, ale ogoocony z sposobów truj si
tym widokiem". Codzienne drobne a mordercze potycz-

ki wypadao odprawia wci o dokuczliwym godzie.
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w warunkach bojowych opakanych a nawet niekiedy

do podejrzanych. Tak wic podówczas, we wrzeniu,

znowu musia Dbrowski zwróci si urzdownie do

francuskiego zarzdu parków artyleryi z ostr skarg,

i ród przysanych „100 tysicy adunków znajduje si

wiele z kulami drewnianemi. Jestto wypadek najwik-

szej wagi, zarówno ze wzgldu na waciwe swe skut-

ki, jakote na nieufno, jak budzi w onierzu". Wte-

dy te pokazay si grone niepokoje i dezercye, naprzód

midzy Francuzami, potem równie ród legionistów. Na
wzór zeszorocznych rozruchów rzymskich, jy bunto-

wa si niepatne wojska francuskie w Genui. Stojcy
tam zaog batalion pierwszy polski zachowa i tym ra-

zem karno przykadn. Ale w rozoonych dokoa
w górskiem pustkowiu oddziaach poczynano z jesien-

nych zbiega obozowisk, najgówniej dlatego, e popro-

stu nie byo co je.
Pod koniec wrzenia 1799 r, przyby do Genui Cham-

pionnet i obj po Moreau przekazane sobie z kolei nowe
dowództwo nad zczon armi alpejsko-wosk. Odtd
na znkanego Dbrowskiego wiksze jeszcze spady ko-
poty. Odtd bowiem caa chmara paryskich jego po-

gromców, a wraz wybitnych mataczów emigracyjnych,

ukazaa si w Genui, uczepiona kwatery gównej Cham-
pionneta. Przybywa ze swoj osobliwsz raisy tajn
nieunikniony Chadzkiewicz. Maliszewski, który ju roku

zeszego, jak namieniono, by dziaa przy armii wo-
skiej, w pokrewnej próbnej misyi spiskowo-wywiadow-

czej, zjeda teraz do Genui, w urzdowej godnoci
komisarskiej i towarzystwie Zajczka. Zjeda tu rów-

nie Woodkowicz, w swym poowicznym stopniu ge-

neraa brygady, powracajc po zgonie Jouberta do szta-

bu Championneta, popierany gorco przez wszystkich

warchoów, w myli wysadzenia a moe zastpienia nim
Dbrowskiego. Do tej samej kompanii nalea nieposkro-

miony zawadyaka Mierosawski. Wyrobi on sobie



114

u Championneta, niewiadomo z jakiego tytuu, szefostwo

artyleryi polskiej, faktycznie wszak zabranej ju w Man-

tui, a formalnie dowodzonej jeszcze przez wypuszczonego

stamtd Aamitowskiego. Za po drodze z Parya do Ge-

nui, spotkawszy w Lyonie jadcych w przeciwnym kie-

runku dwóch wysaców Dbrowskiego, Mierosawski na

poczekaniu wyzwa i ciko postrzeli Biernackiego.

„Znamy rodzaj zwierzt krwioerczych, — donosi z go-

rycz Wybickiemu wiadek pojedynku, Konopka— ale ci

nie swego, lecz obcego rodu krwi si karmi". Wresz-

cie nieomieszka te popieszy do Genui potwarca

Neyman, dla osobistego wród armii poparcia jadowi-

tych swych oskare. Gdy za Bernadotte uzna za sto-

sowne posa jego paszkwil z urzdu komendzie gównej,

musia tedy upokorzony Dbrowski urzdownie tómaczy
si z tego powodu przed Moreau i Championnetem. Wobec
podobnego wrogiego zajazdu, przy nieprzychylnym z gó-

ry nacisku a fatalnych warunkach ogólnego pooenia
wojennego, niewiadomo, na czemby si ostatecznie

skoczyo, by moe naprawd na utrceniu Dbrow-
skiego a przeto pogrzebaniu legii polskich we Wo-
szech.

W tym samym jednak czasie zaszy wypadki nie-

przewidziane, które niejak doran przyniosy folg.

Naprzód, w poowie wrzenia 1799 r., upad nagle Ber-

nadotte, którego knowania, miae w zamyle a niedo-

cignite w czynie, poczy wychodzi na jaw. Natych-

miast Sieyes, podejrzewajcy go oddawna, wyczuwajcy
w nim „Katylin", przepar w Dyrektoryacie usunicie

go z ministeryum wojny, gdzie zastpi go prowizorycz-

nie poprzednik Milet, potem na stae kompromisowy
genera Dubois-Crance. Z obaleniem Bernadotta opady
skrzyda wszystkim francuskim, a i polskim popleczni-

kom dymisyonowanego ministra. Z drugiej strony,

w operacyach wojennych, i to na dwóch naraz terenach^

dokona si w tej samej porze zwrot nader fortunny.
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Stosunki sprzymierzecze austro-rosyjskie ochodziy si
znacznie. Wpyno na to ostre spózawodnictwo ko-

mend naczelnych rosyjskiej a austryackiej, zwaszcza od

zwycistwa pod Novi, które niewtpliwie Ijyo przewa-
n zasug Austryaków. Wpyny te przesonione

chwilowo, lecz bynajmniej nie usunite, gbsze zatargi

midzy dworami Pawa a Franciszka. W pocztku wrze-

nia Suworow, zostawiajc Austryakom dokoczenie
kampanii woskiej i przebicie si do Francyi poudnio-

wej, wymaszerowa z Woch do Szwajcaryi, dla po-
czenia si z korpusem Korsakowa i wtargnicia tamtdy
na wasn rk do rodka Francyi. Alici wczeniej,

w drugiej poowie wrzenia, Massena pod Zurychem po-

bi na gow Korsakowa. Zaczem, w padzierniku 1799 r.

nastpi rozpaczliwy odwrót Suworowa z resztkami wojsk

rosyjskich nad jezioro bodeskie, i dalej wstecz, a do

Augsburga. Jednoczenie nie powiód si planowany prze-

ciw Francyi od pónocy najazd anglo-rosyjski na Ho-
landy. Korpus rosyjski, który wyldowa tutaj, w poo-
wie wrzenia, pod generaem Hermannem, zosta w kil-

ka ju dni rozgromiony pod Bergenem przez Bruna, sam
Hermann wzity do niewoli. Zaczem w padzierniku
nastpi kapitulacyjny odwrót Anglików i Rosyan z Re-

publiki batawskiej.

Szczliwe te wypadki nie odbiy si przecie w po-

danym stopniu na najsmutniejszym ostatniemi czasy

woskim teatrze wojny. Tutaj biedny Championnet, ze

znacznie wzmocnion, przeszo 50 tysiczn armi alpej-

sko-wosk, zdoby si nareszcie, w padzierniku 1799 r., na

uderzenie zaczepne, zejcie do równin piemonckich.

Rzecz pomylnie zrazu rozpoczt zostaa operacyami

prawego skrzyda, przy dzielnym udziale legii polskiej

pod Dbrowskim. Niebawem jednak caa ta spóniona
offensywa utkna, skutkiem poraki, zadanej przez Au-
stryaków rodkowi armii francuskiej pod samym Champion-
netem. Ostatecznie za zakoczya si zupenem niepowo-
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dzeniem i ponownym opakanym do Liguryi odwrotem Fran-

cuzów. Tak wic, na pónym schyku jesiennym niniejszego

fatalnego 1799 r., koniec kocem, pooenie ogólne pozostao

niewyjanione pod wzgldem wojennym, a w najwy-
szym stopniu powikane i napite pod wzgldem we-

wntrznym. Obadwa zagadnienia byy najcilej z sob
zwizane. Jeli bowiem obroty wojenne silnie oddziay-

way na trwajce wci w stanie utajonym przesilenie

rzdowe paryskie, to naodwrót, od gruntownego roz-

strzygnicia tego przesilenia zaleay w znacznej mie-

rze dalsze wyniki kampanii. W szczególnoci za, dla

nieszczsnej sprawy legionowej polskiej, znajdujcej si
od szeregu miesicy w warunkach coraz smutniejszych

i pod koniec wprost krytycznych, a zawisej zarówno

od losu wojny, jakote od postawy francuskiego rzdu,

klucz pooenia mieci si w Paryu.

V.

Do Parya tymczasem, w samem dopiero zaraniu

tegorocznych wypadków polityczno-wojennych, by zjecha

w pocztku marca 1799 r.. Kniaziewicz. Przybywa, wy-
prawiony z Neapolu w fortunnej, zwyciskiej jeszcze go-

dzinie, z powierzonemi sobie od Championneta chlubnemi

trofeami, oraz z daniami Dbrowskiego, imieniem pe-
nych jeszcze otuchy i siy legionów. Po serdecznem na-

samprzód powitaniu Naczelnika Kociuszki, którego nie wi-

dzia od Maciejowic, Kniaziewicz, wzity pod ojcowsk je-

go opiek , zaraz przez niego by zawieziony do ministeryum

wojny i Dyrektoryatu. Odda tam uwierzytelniajce swe
pisma, ale zarazem ju dowiedzia si o ówczesnym
upadku swego mocodawcy, Championneta. By te naza-

jutrz ze swymi adjutantami z wizyt urzdow u posa
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Cyzalpiny, Serbelloniego, lecz spotka si z przyjciem

chodnem, wymówkami z powodu noszonej u czapek ko-

kardy francuskiej zamiast cyzalpiskiej, skargami na le-

gie i Dbrowskiego.

Trzeciego dnia,wwito „szczepieniadrzewa wolnoci"

na cze wieych, neapolitaskich sukcesów broni francu-

skiej, odbyo si z wielk wystawnoci w paacu Luksem-
burskim wrczenie przywiezionych sztandarów. W samo po-

udnie, w obecnoci zgromadzonego Dyrektoryatu, mini-

strów, czonków Rad prawodawczych, posów zagranicz-

nych a wród nich i Kociuszki, municypalnoci stoecz-

nej, magistratur naczelnych, cia naukowych, szkó pu-

blicznych i wielu goci, przez ministra wojny Mileta

wprowadzony by Kniaziewicz, w towarzystwie dwóch
adjutantów legionowych polskich, i uroczycie okryty

zosta niesionemi przez 35 inwalidów wspaniaemi cho-

rgwiami neapolitaskiemi, janiejcemi w promieniach

wiosennego soca bogactwem kolorów i haftów zotoli-

tych. Przedstawiony przez Mileta w zaszczytnych so-

wach zgromadzeniu, Kniaziewicz, którego olbrzymia, ry-

cerska posta przepiknie do takiego nadawaa si
obrzdu, skadajc zdobyte sztandary w rce rzdu Fran-

cyi, wygosi zwiz, pen smaku i prostoty przemo-

w. Pomin w niej zasugi wasne, lecz nieomieszka

wspomnie o „spórodakach swoich, ...oywionych na-

dziej w yczliwo Wielkiego Narodu**. Odpowiedzia
mu Barras imieniem Dyrektoryatu dug i nadt oracy.

Zmrozi „walecznych Polaków" askawem owiadcze-
niem dzikczynnem, i „Republika (francuska) ich adop-

towaa i Francya jest ich ojczyzn". Znamienn byo
rzecz, i Serbelloni, czy to zraony spraw kokardy,

czy te powstrzymany stosown instrukcy rzdu me-

dyolaskiego, nie pokaza si podczas caego tego ob-

chodu i przyszed dopiero na kocow ceremoni szcze-

pienia drzewa wolnoci. Ostry zatarg midzy legiami
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polskiemi a „posikowan" Republik cyzalpisk tym
sposobem odrazu wychodzi na jaw w Paryu.

Owó gównem zadaniem Kniaziewicza, zleconem

mu przez Dbrowskiego, byo wszak rozstrzygnicie te-

go zatargu, uzyskanie przy pomocy Kociuszki od Dy-

rektoryatu paryskiego skutecznej pomocy przeciw wstr-

tom, doznawanym od Cyzalpiny. A nawet, gdyby si
tylko dao, mia on stara si wprost o „przestawienie

(legii) na rzd francuski". Pora do takich stara bya
o tyle dogodna, i wanie nastpowa wielki wybuch

koalicyjny. W tydzie niespena po powyszym uroczy-

stym obchodzie, Dyrektoryat urzdownie wypowiedzia

wojn Austryi. Ju armia Jourdana przekroczya Ren;

ju rozkazy offensywne poszy do Scherera do Medyola-

nu. Skorzysta z chwili Kniaziewicz i niezwocznie,

w poowie marca 1799 r., poda Miletowi „petycy", wzgl-
dem legii polskich we Woszech. Wobec jawnej zej woli

wadz medyolaskich, powoywa si on na obowizuj-
cy traktat francusko-cyzalpiski. Domaga si, aby rzd
francuski, „jako ojciec legionów polskich", zobowiza
Cyzalpin do zawarcia z niemi nowej konwencyi, „pod

pork (auspices)"' Francyi, na zasadach zawartej ongi

przez Dbrowskiego, pod pork Bonapartego, pierwot-

nej umowy zaprzeszorocznej z Lombardy. Prosi je-

dnak przytem o wyrane ustalenie penego skadu obu

legii, w szeciu batalionach piechoty, dwóch szwadro-

nach jazdy, czterech kompaniach artyleryi pieszej

i konnej.

Równoczenie Kociuszko, w memoryale wniesionem

wprost na rce Dyrektoryatu, popar od siebie powy-
sz ogóln prob Kniaziewicza, zoon ministrowi woj-

ny. Zarazem za poruszy w szczególnoci zasadnicz,

a bardzo draliw spraw kokardy legionowej. Drali-

wo tej sprawy polegaa, midzy innemi, na tem, i
waciwie Dbrowski, w drugiej, nieratyfikowanej przez

Cyzalpin, umowie legionowej z listopada 1797 r., zgodzi
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si na czerwono-biao-zielon kokard cyzalpisk, za-

miast biao-niebiesko-czerwonej francuskiej, zawarowa-

nej w pierwotnej konwencyi ze stycznia t. r. Potem
jednak, wobec stanowczego oporu legionistów, a zwa-
szcza oficerów legionowych, korzystajc z nieratyfiko-

wania tej ostatniej umowy przez Cyzalpin, wycofa si
Dbrowski z tego dotkliwego warunku. Pozosta tedy

nadal przy kokardzie francuskiej i za nic od niej odst-

pi nie chcia. Natomiast Cyzalpina, wci kwestyonu-

jc sam umow i naleyte rozwinicie zbrojne legii,

upieraa si przy tym mianowicie warunku, przy swojej

kokardzie, jako widomym znaku penej od siebie zawi-

soci korpusu polskiego. Wchodzio tu zreszt równie
w gr znaczenie specyficzne, nader ywo podówczas od-

czuwane, wieej trójkolorowej barwy francuskiej. Wpraw-
dzie istotne jej ródo nie zostao podzidzie wyja-

nione z podan cisoci naukow. Niepodobna te
orzec napewno, czy ona powstaa z poczenia trzech

barw dawnych Stanów francuskich, szlacheckiego (czer-

wona), duchownego (biaa), mieszczaskiego (niebieska),

czy te, co wydaje si prawdopodobniejszem, zrodzia

si z poczenia trzech barw stopni wolnomularskich,

„mistrzowskiego" (niebieska), „kapitulnego" (czerwona,

take barwa Rose~Croix)^ „ filozoficznego ** (biaa, take
barwa t. zw. SS*^ stopnia). W kadym jednak razie, ten

trójkolor francuski by uznawany podówczas powszech-

nie, jako odznaka rewolucyjno-republikaska par excel-

lence, jako symbol prawa, swobody i postpu wszystkich

ludów walczcych o niepodlego, wolno i równo.
Kociuszko, na te podniose hasa ogólnoludzkie bardzo

czuy, a zarazem przenikniony waciwem sobie Wyso-
kiem poczuciem godnoci narodowej, mocno wzi do
serca t spraw, napozór drobn pod wzgldem formal-

nym, lecz wan w istocie pod wzgldem moralno-poli-

tycznym. Gdy za w chwili niniejszej, jeszcze przed

upadkiem Cyzalpiny i rozpaleniem si w caej peni
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walki na mier i ycie midzy Francy a koalicy, prze-

widywa trudnoci z powodu zachowania czystej kokardy

francuskiej, wystpi on przeto obecnie z najtrafniej-

szym wnioskiem rodkujcym: nadania legiom kokardy

narodowej polskiej, granatowo-karmazynowo-biaej.

Takiej kokardy waciwie dotychczas nie byo wca-

le. Za Rzpltej, o ile w wojsku noszono kokardy, to tyl-

ko biae, koloru Ora narodowego, podobnie jak w da-

wnej Francyi koloru biaej lilii królewskiej. Jedynie wo-

jewództwo krakowskie, kawalerya narodowa i korpus

kadetów warszawski, miay w mundurach swoich trzy

kolory biay, granatowy i karmazynowy. Ale te kolory,

zwizane z prastar stolic wawelsk, sawn broni
kawaleryjsk, ukochan szko wojskow, nadaway si
najlepiej na troisty zespó barwy narodowej. Skdind
za zbliay si one najwicej do republikaskiej fran-

cuskiej, od której róniy si jedynie ciemniejszym od-

cieniem granatu i karmazynu. Mio stwierdzi, i tym
sposobem Polska trójkolor swój narodowy otrzymaa
waciwie z rk Najwyszego Naczelnika Kociuszki,

ustalony przez niego podówczas, w marcu 1799 r., za

wspóln z Kniaziewiczem w Paryu narad.

Co si tycze JDyrektoryatu, to odmawiajc narazie,

jak byo z góry do przewidzenia, Polakom w legiach

woskich kokardy francuskiej, chtnie udzieli on zgody

na now polsk. Powiadomiony o tem zosta urzdownie
Kociuszko, a zarazem odpowiednie zlecenie poszo od

Talleyranda do posa francuskiego w Medyolanie Rivau-

da. Nie doszo tam zreszt wcale -do wprowadzenia tej

inowacyi, wobec dopenionego niebawem upadku samej-

e Cyzalpiny. Jeli jednak w tej sprawie formalnej

chtnie tani okazano atwo, to tem wstrzemiliwiej

zachowano si wzgldem strony cile rzeczowej powy-
szych da legii polsko-woskich. Zostawiono mianowi-

cie w zawieszeniu prob o now dla nich konwency
i etat, ograniczajc si do „ustnej odpowiedzi na nale-
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gania Kniaziewicza", i odoy to naley póki nie wy-
jani si kampania na pówyspie. Natomiast, równocze-

nie z tak wymijajc odpraw w interesie legionów

polskich we Woszech, wysza obecnie z paryskiego mi-

nisteryum wojny, t. j. oczywicie za jego porednictwem

od samego Dyrektoryatu, inna cakiem „insynuacya" pod

adresem Kociuszki i Kniaziewicza, dotyczca utworze-

nia nowej legii polskiej nad Dunajem, czyli waciwie
nad Renem.

Kociuszko, jak wspomniano, wkrótce po swojem

przybyciu do Parya i po przywiezieniu mu pierwszych

odezw legionowych przez Tremona i Wasilewskiego,

zwróci si do Dyrektoryatu, w sierpniu 1798 r., z me-

moryaem w sprawie pomnoenia legionów Dbrowskie-

go we Woszech. Rzecz wtedy adnego nie wzia skut-

ku. Zreszt sam Dbrowski zastrzeg si wyranie prze-

ciw nowej legii przy Republice rzymskiej, nad czem

wówczas pracowali jego przeciwnicy. „Wzgldem po-

wikszenia nowych legii, — odpisa on wtedy Kociusz-

ce—gdy si Naczelnik stara bdzie,... nie pozostaje jak

formowa je w Genui, Szwajcaryi i Holandyi". Istotnie,

Kociuszko, nawracajc do pierwotnych w tym kierun-

ku zamysów Dbrowskiego i póniejszych projektów

Sokolnickiego, by wszed do Dyrektoryatu, w padzier-

niku 1798 r., z nowym memoryaem. Z uwagi, i Au-
strya zacza posya do Woch przewanie puki nie-

miecko-wgierskie a rekrutów polskich kierowa nad

Ren, zaleca on mianowicie „utworzenie jdra (noyau)

nowych legii (polskich) nad Renem", przy armii Jour-

dana. Jak si zdaje, Kociuszko osobicie nawet wyje-
da wówczas potajemnie w tej sprawie z Parya do Mogun-

cyi, czy do Brukseli. Projekt ten brany by chwilowo pod

rozwag. Co wicej, ze strony rzdu francuskiego zao-

fiarowano podówczas Kociuszce objcie dowództwa,

bd nad nowym korpusem nadreskim, bd te naczel-

nie nad powszechnoci broni legionowej polskiej. Ani
Napoleon a Polska III 8
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jednego przecie, ani drugiego on nie przyj, polecajc

natomiast do komendy legionowej reskiej Kniaziewi-

cza albo Rymkiewicza. Narazie, jesieni 1798 r., póki

jeszcze udzono si w Paryu pokojowem rozwikaniem

nadcigajcego europejskiego przesilenia, cay ten pro-

jekt wpad w wod. A niewiele te wówczas, w koach

rzdowych paryskich, troszczono si naprawd o same-

go Kociuszk.
Przypomniano go sobie dopiero, kiedy poczuto na

karku blisk ju grob rosyjsk. Wtedy spiesznie za-
dano od niego opinii rzeczoznawcy o wojskach rosyj-

skich i nakrelon przeze „Zapisk o Rosyanach" ro-

zesano komenderujcym generaom francuskim. Z kolei

zasignito te podobnej opinii od Kniaziewicza, który

nadto udzieli cennych wskazówek, uzupeniajcych nie-

cise i przestarzae wiadomoci, jakie posiadano w Pa-

ryu o dyzlokacyi i etatach armii rosyjskiej. Zarazem

za obecnie, wiosn 1799 r., stawajc ju oko w oko

z ogromn nawa koalicyjn, a nie czujc si zgoa na

siach do sprostania jej liczebnie, przypomniano sobie

tamten jesienny projekt zeszoroczny nowej nadreskiej

legii polskiej. Zwrócono si tedy z paryskiego ministe-

ryum wojny do Kociuszki i Kniaziewicza z zapytaniem po-

ufnem, „czyby nie mona dezorganizowa czci wojska tak

austryackiego, jak i rosyjskiego", przez now formacy
legionow? Pomidzy niniejsz „insynuacy" rzdow
a poprzednim czynem twórczym Bonapartego bya ró-
nica rdzenna w samem ujciu rzeczy. Bonaparte stwo-

rzy legie polskie, jako yw si bojow, na mocy
swych zwycistw, przedewszystkiem z wielotysicznej

masy gotowego ju polskiego jeca, niezawile od przy-

godnego zbiegowskiego potem przydatku. Dyrektoryat,

bez adnych jeszcze zwycistw, a w przededniu klsk
srogich, szuka w nowej legii nietyle rzeczywistych ka-

drów bojowych, ile najgówniej narzdzia do wywoania
dezercyi. Wszak o samym Kociuszce na kilka tygodni
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przedtem odzywa si Reubell, jako o „partyzancie, któ-

rego na wypadek wojny monaby uy conajwyej
w stopniu generaa brygady, dla podmawiania do zbie-

gostwa (pour MbaucJier) Polaków, znajdujcych si w ar-

miach cesarskich". Nikczemno i mizerya przedsibra-

nych sposobów, tak w tej rzeczy, jak i w caoksztacie

przygotowa wojennych, bya cakiem na poziomie mar-

noci rzdowej paryskiej i odpowiadaa te niebawnym
opakanym wynikom otwierajcej si walki.

Ale tych wyników jeszcze w tej chwili przewidzie

byo niesposób. Owszem, wolno byo oczekiwa podob-

nych jak dotychczas tryumfów francuskich. Jakkolwiek-

bd, trzeba byo z nadarzonej sposobnoci skorzysta

dla dobra sprawy legionowej i narodowej polskiej. Nie-

zwocznie te, w drugiej poowie marca 1799 r., Knia-

ziewicz, w cisem z Kociuszk porozumieniu, wypra-

cowa naprzód dla Mileta krótkie ^propozycye" w 11

punktach, a nastpnie zoy Dyrektoryatowi zaprojekto-

wan szczegóowo w 19 punktach „konwency, wzgl-
dem utworzenia legii polskich posikowych Republiki

batawskiej". Obowizywa si „formowa korpus Pola-

ków w tej czci Niemiec, na któr si rozciga teatr

wojny obecnej", z dezerterów i niewolników, „w liczbie,

do której tylko mona bdzie go doprowadzi", t. j.,

jak rachowa, a do 10 tysicy, zoony z piechoty, ja-

zdy, artyleryi pieszej i konnej. Przyjt zostaje kokar-

da narodowa polska, widocznie zaprojektowana jednocze-

nie przez Kociuszk dla legii woskich, wanie w myli
zastosowania jej zaraz do nadreskiej; kolory batawskie

wchodz jedynie na kontrepolety, z napisem sakramen-

talnym o braterstwie ludów wolnych. Pozatem mundur
i komenda bd czysto polskie; regulamin, od i t. d. —
francuskie. Dane bd fundusze ze skarbu francuskiego

na oporzdzenie, zakup koni i t. p,; porczone rangi

i patenty przechodzcych z Cyzalpiny oficerów pol-

skich; zachowane, mutatis mutandis, inne przepisy po-
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rzdkowe pierwotnej konwencyi polsko-lombardzkiej.

Wreszcie, „kiedy zdarzenia wojenne — gosi przejty

stamtd ospbny artyku — zbli epok powstania Pol-

ski, która wskazan zostanie legionistom przez rzd
Wielkiego Narodu (francuskiego), wolno bdzie tyme
bied na obron ojczyzny z broni, komi i artylery,

obowizujc si, imieniem narodu polskiego, zwróci

warto tyche Republice batawskiej".

Dyrektoryat rad by z tego projektu i niebardzo

myla targowa si o szczegóy. Troszczy si wszak

nietyle o rzecz sam, ile o jej pozory i skutki dezercyj-

ne. Poleci tedy dalsze traktowanie sprawy ministrowi

wojny, a tymczasem powzi uchwa osobliwsz, wy-

znaczajc Kociuszce „pensy" (traitement) roczn 18 ty-

sicy franków, patn jednorazowo tytuem zalegoci,

a nadal comiesicznie. Zdaje si nie ulega wtpliwoci,

e Kociuszko odmówi przyjcia tej pensyi. adnego
zgoa niema ladu, aby j kiedykolwiek podniós. Lecz

jeliby nawet drobn t kwot przyj, to oczywicie

nie dla siebie oczywicie, gdy potrzeb on nie mia zgo-

a adnych, y jaknajskromniej pod przyjacielskim da-

chem Barssa, a z wasnych wysug amerykaskich oraz

nadsyanych z kraju ofiar hojnie zasila ubogich na wy-
gnaniu rodaków. Mogoby tu wic conajwyej chodzi
jedynie o jaki niky awans na najpilniejsze potrzeby

przedorganizacyjne dla nowej legii, o co upomina si
Kniaziewicz, a na co przed formalnem zaatwieniem

tej sprawy nie chciano wyznacza funduszów.

Tymczasem jedn8,k sama sprawa utkna zaraz na

wstpie^ skutkiem trudnoci wynikych ze strony Repu-
bliki batawskiej. Przy wyborze Holandyi na ostoj no-

wej legii, Kociuszko z Kniaziewiczem mieli zapewne
równie na uwadze, i komend naczeln sprawowa tam
teraz Brune, znany z pomocy, okazanej przedtem legiom

we Woszech. Ale cay projekt rozbi si odrazu o sta-

nowcz odmow rzdu batawskiego. Praktyczni Holen-
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dry, majc w Rosyi dug 80 milionów guldenów, ani

myleli naraa si Pawowi przez stosunki z Kociusz-

k i legi polsk, a to tembardziej, i w owej chwili,

w poowie marca 1791) r., pose batawski w Paryu, wy-

trawny Jan Schimmelpenninck, mia ju wiadomo
o gotowanej gronej ekspedycyi anglo-rosyjskiej do Ho-

landyi. Wobec tego, nie tracc czasu, projekt powyszy
przerobiono w ten sposób, i zamiast Republiki bataw-

skiej podstawiono helweck. W tej te postaci, bez

adnej zreszt zmiany, z wyjtkiem tylko zielono-czer-

wono-ótej barwy helweckiej zamiast batawskiej na pó-
szlifach, projekt niniejszy zosta ostatecznie zoony
Dyrektoryatowi przez Kniaziewicza. Dyrektoryat, które-

mu wszystko byo jedno, Batawia czy Helwecya, byle

corychlej pod nazw legii polskiej mie narzdzie de-

zercyjne nad Renem, poleci przypieszenie sprawy Mi-

letowi, który te ju pod koniec marca wystpi z przy-

chylnym w tej mierze raportem.

Alici przedewszystkiem chodzio teraz o uprzed-

nie porozumienie si ze Szwajcary. Moda Helwetyka

przedstawiaa podówczas jaknajzawilszy splot stosunków

stronniczych. Obok partyi ludowo-radykalnej, wcielonej

w historyku i trybunie bazylejskim, ognistym Piotrze
' Ochsie, trzymao si tam podawnemu, w zmienionym je-

no ksztacie, stronnictwo bankiersko-patrycyuszowskie

monych oligarchów berneskich, stanowicych i nadal,

dziki sprytnemu przystosowaniu si do nowego stanu

rzeczy, waln w kraju potg polityczn. Pierwsi bez-

wzgldnie szukali oparcia we Francyi republikaskiej;

drudzy oportunistycznie rachowali si z ni do czasu,

t. j. do wyzwolenia od niej przez bro koalicyjn. Zrcz-
nie lawirowa ród tych powika wewntrznych i ze-

wntrznych, miertelny wróg Berneczykow, jeden

z gównych sprawców interwencyi francuskiej w Szwaj

-

caryi, teraz wydatny, mdrze rodkujcy dziaacz rzdo-
wy, prezydent dyrektoryum helweckiego, Laharpe. Ten
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duej miary dziaacz i patryota szwajcarski, lecz z na-

wskro odrbnym odcieniem patryotyzmu lemaskiego,

czowiek ambitny, namitny i bardzo osobisty, polityk

wyrachowany, gitki i krty, nigdy nie by przyjacie-

lem Polski. Przeciwnie, stale zwizany z Petersburgiem,

jeszcze po leciech kilkunastu, kiedy w cikiej dobie

1814 r. Polska, a jej imieniem równie i Kociuszko,

szuka bdzie ratunku z rki Aleksandra I, zczy si
libera Laiarpe z najzawzitszymi wrogami sprawy pol-

skiej, aby od jej podniesienia powstrzyma cesarskiego

swego wychowanka. A i póniej, w ciszej jeszcze do-

bie 1831 r., ten syn wolnej Szwajcaryi nie zawaha si
cisn kamieniem na rozpaczliwy wysiek wyzwoleczy
rewolucyi listopadowej polskiej. W porze niniejszej umoco-

wani byli w Paryu przy Dyrektoryacie francuskim dwaj

przedstawiciele Republiki helweckiej, nadzwyczajny wy-

sannik Bogumi Jenner, z berneskiej rodziny bankierskiej,

dawny agent skarbowy berneski, oraz minister peno-

mocny Franciszek-Piotr-Józef Zeltner. Ten ostatni po-

chodzi ze starej radcowskiej rodziny solurskiej, rodzi

si z matki Francuski, onaty by z Francusk, suy
zamodu w gwardyi szwajcarskiej Ludwika XVI, cig-

n zawsze ku Francyi, a po rewolucyi ku Republice

francuskiej. Wiosn 1798 r. wysany by do Parya, na-

przód jako deputowany swego kantonu solurskiego, za
wkrótce potem, jako pierwszy pose penomocny rze-

czypospolitej helweckiej przy rzdzie republikaskim

francuskim. Wziwszy sukcesy i ma pod Paryem
posiado po wuju, bankierze Bervillu, lecz prowadzc
w Paryu dom wystawny i wdawszy si w nieszczli-

we operacye giedowe, Zeltner w cigych odtd by
kopotach pieninych. Czowiek nie bez zalet, miy
w obejciu, uksztacony, lecz powierzchowny, lekkomyl-

ny, ograniczony, nic nie zna si na zawiych stosun-

kach politycznych paryskich, i w draliwych sprawach

tutejszych by zwykle prowadzony na pasku przez przy-
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danego sobie szczwanego Jennera. Pozatem by on wa-
ciwie powoln kreatur Laharpa. Naogó, pod pozora-

mi egzaltacyi patryotycznej, by Zeltner bardzo niejas-

ny politycznie; by saby, niesamodzielny, a tembardziej

mimowolnie zdradliwy, e mia pewn ujmujc dobro-

duszno czowieka prywatnego i ojca rodziny. Oba-

dwaj ci wysacy, Jenner i Zeltner, dziaalno swoj
publiczn w Paryu zaczli od tego, e kubanem milio-

na franków kupili Talleyranda, zyskali go tym sposo-

bem cakowicie dla interesów rzdowych helweckich

i w najcilejsz z nim weszli zayo.
Owó rzdzcy Szwajcarzy radzi byliby waciwie,

porodku zawieruchy europejskiej, bezpieczn zachowa
neutralno. Poczci nawet, zwaszcza w oligarchicz-

nym odamie swym berneskim, tajnie sprzyjali koalicyi

i tylko gwatem byli zmuszeni ladem Francyi do wy-

powiedzenia wojny cesarzowi. To te w gruncie rze-

czy, równie mao jak i Holendrzy, yczyli oni sobie

obecnie, wiosn 1799 r., posikowej legii polskiej. Uo-
yli tedy z oddanym sobie Talleyrandem sprytn gr
podwójn. Wobec paryskiego Dyrektoryatu, ministra

wojny, Kociuszki i Kniaziewicza, owiadczali si z zu-

pen gotowoci przyjcia tych nieproszonych „posi-

ków". Zarazem za, przez oddanego sobie ministra spraw

zagranicznych, pod najrozmaitszemi pretekstami czynili

wszystko dla odwóczenia, a tem samem uniemoliwie-

nia caej sprawy legionowej, jaknajbardziej niemiej

im wszystkim ze wzgldu na ssiedni Austry, a oso-

bicie Laharpowi ze wzgldu na jego bliskie z Rosy
stosunki. W rzeczy samej Talleyrand, mistrz w tego ro-

dzaju robotach dylatoryjnych, przez odpowiednie kunsz-

towne zlecenia swoje do posa francuskiego przy Helwe-

tyce, Perrochela, pogrzeba rzecz w zarodku, zgrabnie po-

krywajc przytem odpowiedzialno i swoj, i szwajcar-

skich swoich przyjació. Kniaziewicz, niedomylajc si
niczego, jeszcze w kocu kwietnia 1799 r., zoy Tal-
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leyrandowi wymowny „Wywód korzyci z odbudowania

Polski dla Francyi". Przekada mu tu gorco potrzeb

uznania „wzajemnoci poytków freciprocite d' ayaria-

ges)"" francuskich a polskich, i serdecznie powierza a-
skawemu jego wstawiennictwu poparcie u rzdu sprawy

nowego legionu. Ze swej strony Kociuszko, w cigu
kwietnia i maja, nie przestawa w tej mierze nagli

Dyrektoryatu o popiech. Do prób swoich prostoduszny

Naczelnik docza listy przyjacielskie posów szwajcar-

skich, zapewniajcych go solennie o swych yczliwj^ch

rzekomo dla tej sprawy uczuciach, cho naprawd grze-

bali j równoczenie wszelkiemi poktnemi sposoby.

Daleki od przypuszczenia podobnej przewrotnoci, Ko-

ciuszko obu tych republikaskich posów Helwetów penem
darzy zaufaniem. Zwaszcza za zawierzy Zeltnerowi,

„do którego przywizaa go bardziej ona tego, zacna,

roztropna i przyjemna kobieta". Urodzona Drouyn de

Yaudeuil de Lhuys, z dobrej i a do koca rojalistycz-

nie usposobionej rodziny szlacheckiej francuskiej, tros-

kliwa matka rodziny, wysokiej ogady towarzyskiej

i subtelnoci niewieciej, pod wzgldem umysu i serca

nieskoczenie wicej warta od ma, pani Angelika

Zeltnerowa oczywicie jednak adnej za niego bezpiecz-

nej nie dawaa porki politycznej.

Tymczasem sam projekt legionowy nadreski nie

posuwa si ani na krok naprzód. Byo to rzecz z roz-

licznych wzgldów nader dotkliw. Do Parya poczy-

nali znów napywa, bd z kraju, bd te nastpnie

z Woch po biedach tamecznych, oficerowie polscy, po-

czci niepospolici. Byli ród nich ludzie tej miary, co

wierny Fiszer Stanisaw, niegdy adjutant Naczelnika,

ulubiony jego „Fiszerek"; szlachetny i dzielny pukow-
nik Gawroski, jeden z obroców Dubienki i Warsza-

wy; serdeczny piewca-onierz Godebski, i wielu innych,

wyczekujcych teraz nadaremnie nad Sekwan, w ndzy
najciszej i gorszej jeszcze niepewnoci. Samemu Knia-
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ziewiczowi wcale byo nie na rk bez adnego wyni-

ku przeciga tak dugo pobyt w Paryu i oddalenie

swoje od legii woskich i Dbrowskiego, okazujcego

ju z tego powodu podejrzliwy niepokój i nieukonten-

towanie. A tu z dnia na dzie coraz opakasze nad-

chodziy wieci z teatru wojny, o porakach Jourdana

i Scherera, o zgonie Rymkiewicza i zniesieniu legii

drugiej, o upadku Cyzalpiny i zalaniu jej przez nie-

przyjació, a przeto znikniciu tamecznej dotychczas pod-

waliny prawno-pastwowej i materyalnej legionów pol-

skich.

Nadomiar w tym samym czasie jy znowu wika
si niezmiernie stosunki we Francyi i Paryu. Wiosen-

ne wybory odnawiajce do Rad prawodawczych wypad-

y w duchu skrajnym, jakobiskim, przeciw Dyrektorya-

towi. Zarazem fatalny przebieg wojny podkopywa do

reszty powag rzdu. Arcydziwne przytem byo zachowa-

nie si wielu dzienników paryskich, gdzie skwapliwie sta-

rano si o wszelkich francuskich donosi porakach, pod-

krela wielkie postpy koalicyi, ogasza nawet proklama-

cye Suworowa i Pawa. Wygldao to tak, jak gdyby chcia-

no nietylko podkopa stanowisko rzdu, lecz zachwia
sam opini publiczn, przygotowa j do nieuniknionej

katastrofy wojennej, przewrotu wewntrznego a bodaj

w kocu do restauracyi monarchicznej. Byy w tem naj-

niezawodniej podziemne, agitacyjne i korupcyjne, wpy-
wy rozkadowe nieprzyjacielskie, anglo-austryackie, a nie-

najmniej te rosyjskie, majce porodku toczcej si
wojny tajny przystp do sfer rzdowych, stronniczych

i redakcyjnych paryskich. A bya te w tem niewtpli-

wie rka byego wicehrabiego a obecnego dyrektora Bar-

rasa, który, czujc, i grunt ostatecznie usuwa si z pod

nóg rzdowej klice dyrektoryalnej, zawczasu gotowa
sobie odwrót. Nawiza on tedy na wszelki wypadek
tajne stosunki z pretendentem Ludwikiem XVIII. Za-

razem, przy pomocy farbowanych czerwieców, jak
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Fouche i kompania, wypuszcza rozmylnie groz jako-

bisk, aby uy jej do pierwszych na wasny swój

rzd ataków, wej tdy na paszczyzn pochy nowych
gwatownych przewrotów, sprowadzi naprzód podane
zmiany osobowe w rzdzie, z zachowaniem w nim oczy-

wicie wasnej roli górujcej. Nastpnie za, przy po-

mocy ambitnych, jak Bernadotte i kompania, genera-

ów, myla sprowadzi stosowne zasadnicze odmiany usta-

wowe, i nareszcie w miar okolicznoci przystpi

do paktowania ze zwycisk spraw koalicyjno-restau-

racyjn. W tem by sk owej, jak si rzeko, przemister-

nej politycznej komedyi prairialowej , która miaa roze-

gra si obecnie, w której szczerzy zapalecy republi-

kasko-jakóbiscy mieli raz jeszcze za mimowolne su-

y narzdzia, na której mieli chwilowo zarobi Barras,

Bernadotte i towarzysze, lecz któr najnieoczekiwaniej

mia wasnym dramatycznym zamkn epilogiem i na

wasny benefis obróci Bonaparte. Zacza si tymcza-

sem, wedle uoonego z góry planu, walka Rad z Dy-

rektoryatem, z „koalicy zodziejów, gorsz od koalicyi

królów", jak wykrzykiwano ze sprawiedliwem oburze-

niem z trybuny Rady Starszych. Tdy, pod hasem wal-

ki z korupcy oraz obrony zasad rewolucyjnych, dopro-

wadzono szczliwie do wyrzucenia najszczerszych re-

publikanów i ludzi najuczciwszych z ona Dyrektoryatu.

Po sztucznie wylosowanym Reubellu, ustpi std z ko-

lei Treilhard, a wreszcie, przez t. zw. zamach prairiala,

wylecieli Lareveillere i Merlin. Natomiast niezachwia-

nie utrzyma si przy sterze gówny zodziej i zdrajca,

Barras. Dla pokrycia gry tak przejrzystej powicono
drobniejszego zodzieja i w imi moralnoci publicznej

przepdzono z ministeryum nieboraka Talleyranda. Gó-
wnie za pokryto si mdrym do Dyrektoryatu wybo-
rem powanego Sieyesa, który, z caym swym autory-

tetem i zarozumieniem, odegra tu, chcc niechcc,

mieszn w gruncie rol moralno-politycznego parawa-
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nu. Nastpiy, w cigu lata 1799 r., wskazane zmia-

ny w obsadzie wadz cywilnych i wojskowych, wy-

sunicie zwaszcza Bernadetta, którego utrcenie miao
póniej by pierwszym wyrazem czynnego odwetu ze

strony Siey^sa, usiujcego z narzuconej sobie roli fi-

guranta przej do samoistnych dziaa na wasn
rk.

Owó cay ten, prawie nierozwikany, zamt rzdo-

wy paryski musia bardzo silnie odbi si bezporednio

na nadsekwaskich stosunkach emigracyjnych a porednio

take i na krajowych polskich. I bez tego zreszt znaj-

doway si one podówczas same przez si w stanie a
nadto zaostrzonym i zmconym. Nowy czynnik do tych

stosunków byo wnioso, jak zaznaczono, przybycie Ko-

ciuszki latem 1798 r., jego zrazu zwizanie si przez

Barssa z party agencyjn i podwaenie przez to depu-

tacyjnej. Ta ostatnia, równoczenie podcita ze szcz-

tem przez wznowion latem i jesieni t. r. wielk ak-

cy policyjno-ledcz austryack i wyniky std upadek

zupeny Centralizacyi Iw^owskiej, umylia podawnemu
ratowa si przez jedn jeszcze fikcy organizacyjno-

spiskow, przez powoanie do ycia, na miejsce gasn-
cej lwowskiej, nowej centralnej organizacyi tajnej

w Warszawie. Nie byo tam wpraw^dzie podówczas, jak

okazano, adnej istotnej chci ani podstawy konspira-

cyjnej; by przeciwnie nastrój pokojowy, nawet ugodo-

wy. Ale zawsze, ród tamecznych niedobitków insurek-

cyjnych, a zwaszcza wolnomularskich pogrobowców by-

ego Wielkiego Wschodu polskiego, pogrzebanego wraz

z upadkiem powstania Kociuszki, mona byo znale tro-

ch ofiarnych prostaków i dosy usunych mataczów dla

postawienia na nogi potrzebnej fikcyi zwizkowej.Tym spo-

sobem, z jednej strony, umylono pokrzyowa widoki

prusofilskie agencyjnych swych spózawodników, zapomo-

c zaszczepionego w orodku dzielnicy pruskiej spisku.

Z drugiej za, — stoecznym autorytetem konspiratorskim
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warszawskim, bliskim sercu Naczelnika przez pami na do-

b przedinsurekcyjn, chciano oddziaa na Kociuszk, od-

bi go przeciwnikom i ku sobie przecign. Wykona-
niem tego planu zaj si pierwszy teraz Machiawel de-

putacyjny, Szaniawski. Skorzystawszy w tym celu z go-

rcej odezwy okólnej rzymskiej Rymkiewicza, imieniem

Skadu korespondencyi, do zwizków emigranckich i kra-

jowych, przez ruchliwego zwizkowca, Erazma Myciel-

skiego, posa on j do Warszawy. Zarazem za Szaniawski

posa tam uoone przez samego siebie „punkta" nowej

organizacyi spiskowej, rzekomo „podane wydziaowi
patryotycznemu w ^aryu przez osoby od francuskie-

go rzdu wyznaczone".

Na tej zasadzie, z kocem wrzenia 1798 r., zebrao

si w Warszawie piciu nastawionych mów zaufania,

„czonki ze zwizku patryotycznego w loy masoskiej",

Erazm Mycielski, Aloizy Orchowski, Bartomiej Szulic-

ki, Karol Eisbach i Andrzej Dumaski. Ci osobliwsi

przywódcy narodu na poczekaniu zaoyli powszechne

tajne Towarzystwo Republikanów polskich, na wszyst-

k by Rzplt, na 86 województw, kierujc jednako-

wo cay wysiek i affiliacy spiskow najgówniej na

dzielnic prusk, na Prusy Poudniowe i Nowowschod-
nie, a zwaszcza na sam Warszaw. Zarazem, wedle owych,

dostarczonych sobie z Parya „punktów", uoyli i za-

przysigli na poczekaniu ustaw zwizkow, czyli „umo-

w przedspoeczn", w 28 artykuach, bardzo ostr, ra-

dykaln, rewolucyjn. Zapowiadano tu, w artykule 26,

„ogoszenie pryncypiów wolnoci i równoci dla zaintereso-

wania nietylko masyludu polskiego, ale i ociennych krajów,

surowo wzgldem dawniejszych zdrajców lub wieych";
w artykule 28 Jevee en masse wszystkich mieszkaców bez

rónicy"; a w^ zwizkowo-republikaskiej rocie przysigi,

„nienawi tyranii, bezrzdowi i monarchizmowi". Wa-
ciwie zaoyciele Towarzystwa, cho niektórzy z nich,

jak gorliwy Mycielski, napewno wbrew wasnemu prze-
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konaniu i woli, pdzili wod na myn koalicyjny, au-

stryacki. Koniec kocem bowiem, caa ta organizacya,

rzekomo wszechpolsko-powstacza, obracaa si tu na

miejscu wycznie przeciw Prusom, a tdy porednio

przeciw Francyi, starajcej si wci najusilniej o alians

i sukurs pruski w spadej na ni cikiej potrzebie wo-

jennej. W rzeczy samej, kiedy wkrótce po wybuchu
wojny, wiosn 17^9 r., przed pamitn wielkanocn ro-

cznic insurekcyjn, zaszy drobne rozruchy w Warsza-

wie, rzd pruski z ywym niespokojem wyczuwa w tern

ukryt rk ssiedzk. Pose francuski w Drenie, Helff-

linger jednoczenie donosi Talleyrandowi wprost o dzia-

alnoci „emisaryuszów austryackich w Polsce pruskiej,

a szczególniej w Warszawie, celem spowodowania tam
nisurekcyi i zajcia tym sposobem króla pruskiego".

Rzeczy te szczególniejszem echem odbiy si te na-

tychmiast nad Sekwan. Niebawem po rozpoczciu kro-

ków wojennych wyprawiony zosta do Parya od nowego

zwizku warszawskiego jeden zjego fundatorów, krtacz za-

woany, Orchowski, gównie dla skaptowania Kociusz-

ki. Zawozi on do niego pismo urzdowe od naczelnej

wadzy zwizkowej. Zarazem „najcelniejszym obowiz-
kiem (Orchowskiego) — wedle danej mu instrukcyi,

sprytnie obliczonej na wcignicie Kociuszki, — bdzie
poda p. Naczelnikowi punkta do poprawy organizacyi

Towarzystwa..., z prob, aby raczy przyda do tego

uwagi swoje, zwaszcza i Towarzystwo, uznajc Go za

czonka swojego, zdanie Jego wanem dla siebie uzna-

je". Inny, nadzwyczaj ciekawy ustp tej instrukcyi za-

leca da od Kociuszki sprecyzowania istotnych dla

Polski nadziei, czynionych jej przez Francy, za wobec

oczywistej wtpliwoci tych nadziei, podsun mu po-

trzeb zwrócenia si przez osobnego emisaryusza do

Anglii, „do republikanów tamtejszych", i to „jaknajta-

jemniej, dla nieobraenia rzdu francuskiego". Ta oso-

bliwsza insynuacya angielska w niniejszej chwili wojen-
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nej miaa zapach wrcz koalicyjny. Pod koniec kwiet-

nia 1799 r. Orchowski przyby do Parya z penomocn
republikask powag krajow, imieniem rzekomo 2400

stowarzyszonycli. Byo to czyste brzuchomówstwo kon-

spiracyjne, gdy wszystko, nawet instrakcy Orchow-

skiego, nadmuchiwa z Parya Szaniawski, a liczba

zwizkowców nie dochodzia dwustu. Zaczo si zaraz

przy pomocy Orchowskiego mocne oddziaywanie na

Kociuszk, celem odcignicia go od partyi przeciwnej

i zupenego jej pognbienia. Pierwiastkowo z pewn je-

szcze robiono to wstrzemiliwoci. Odkd jednak, la-

tem 1799 r., po przewrocie prairiala, pomylna dla

wszystkich intryg deputacyjnych wynika konstelacya,

chwycono si rodków bezwzgldnych. Urzdzono bru-

taln napa Neymana na Dbrowskiego, gwatown na-

gank na Kniaziewicza i Barssa, a z najwiksz te na-

tarczywoci ciga i niepokoi poczto Kociuszk.

VL

Kociuszko, niemajc sposobu rozezna si w taj-

nikach odmiany prairiala, z mieszanem przyj j uczu-

ciem. Dotknity on by niemile upadkiem przyjaciela

swego Lareveillera, lecz znów spóczuwa rzekomemu
zwycistwu Rad ludowadczych, oraz powrotowi genera-

ów republikaskich, Jouberta i Championneta. W isto-

cie, wyszo to zrazu na poytek gównej sprawy legio-

nowej, nad któr on i Kniaziewicz daremnie od kilku

pracowali miesicy. Nowy rzd, odebrawszy na samym
wstpie straszliw wiadomo o Trebbii, stan wobec
dokonanej ostatecznie utraty caych Woch i cae] pra-

wie Szwajcaryi. Musia tedy z koniecznoci pomyle
o wszystkich posiadanych w tej stronie, a zawieszonych
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teraz w powietrzu, cudzoziemskich wojskach posiko-

wych, zatem midzy innemi take o wosko-polskich,

i tymczasowo wzi je wszystkie razem na od wasny
Republiki francuskiej. Przez to samo za staa si znów
aktualn równie i odwóczona dotychczas sprawa no-

wej legii nadreskiej polskiej, któr za jednym zacho-

dem wzitoby podobnie wprost na od francuski. Obie-

dwie te sprawy ywo zostay poparte przez Jouberta

i Championneta, bawicych wtedy w Paryu przed wy-
jazdem na objcie dowództwa. Zostay te obiedwie

w krótkim czasie opracowane cznie w ministeryum

wojny, pod wieym zarzdem Bernadotta, i wedle jego

przeoe zdecydowane zaraz przez Dyrektoryat.

Ju w pocztku lipca 1799 r. ordziem dyrektoryal-

nem przekazano do uchwalenia Radom prawodawczym
dwa stosowne podwójne wnioski rzdowe. Jeden mówi
ogólnikowo o wziciu na od francuski legii szwajcar-

skiej, piemonckiej, cyzalpiskiej, jakote wosko-polskich

Dbrowskiego. Drugi zapowiada osobno utworzenie na

odzie francuskim, obok kreowanej jednoczenie „nowej
legii cudzoziemskiej italskiej" fialique) ze zbiegów wo-
skich we Francyi, równie i „nowej legii polskiej".

Miaa ona wej w skad armii naddunajskiej, dowodzo-

nej poprzednio przez Jourdana, a nastpnie, po odcze-
niu od niej odrbnej jednostki reskiej, przez Massen.
Jednakowo, skoro obecnie t now legi polsk, za-

miast zwali na kark batawski czy helwecki, wypado
wzi na wasny rachunek francuski, nie omieszkano te
odpowiednich cieniajcych poczyni zastrzee. Tak wic
jaknajostrzej zrewidowano teraz i okrojono pierwotny pro-

jekt legionowy Kociuszki i Kniaziewicza. Odbio si to na

projekcie pod niejednym wzgldem czysto wojskowym,
n. p. w znacznem obciciu danej broni artyleryjskiej,

przez co poderwane zostao znaczenie legii jako samo-

dzielnej formacyi bojowej. Przedewszystkiem atoli od-

bio si pod wzgldem politycznym. Zamiast dozwolo-
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nej ju poprzednio kokardy polskiej, dano teraz francu-

sk. Ustanowiono jednolity, cile przepisany, mundur

legionowy, nie czysto polski, lecz tylko zbliony do

polskiego, bez odmian batalionowych na wzór dawnych

puków Rzpltej, jak w legiach Dbrowskiego. Obcito

przyznane tamtym legiom przywileje autonomiczne;

przyjte tam zasady wyborcze prezentacyi, awansu i t. p.

zastpiono tutaj we wszystkiem przez przepisy zwyczaj-

ne francuskie. Usunito cakowicie dan, a przyzna-

n swego czasu Dbrowskiemu, wan pork zasadni-

cz wzgldem powrotu z broni do kraju, w porze spo-

sobnej do podniesienia niepodlegej Polski.

Sowem, w tym rzdowym projekcie legionowym

jaknajstaranniej wygarnito wszystko, co przedsiwziciu

legionowemu nadaoby naprawd pitno wyzwoleczo-na-

rodowe. Poprostu rzecz ca traktowano jako kopotliwy

rodek dorany, nieprzesdzajcy niczego wzgldem spraw

cyzalpiskich czy piemonckich, a có dopiero polskiej.

Co wicej, wzgldem tej ostatniej tembardziej miano si

teraz na bacznoci i unikano wszelkich ustpstw kom-

promitujcych, i liczono si teraz nadzwyczajnie z je-

dnym z gównych rozbiorców Polski, przyjaznym dwo-

rem berliskim. W obecnych bowiem okrutnych opaach
wojennych rzd francuski wicej ni kiedykolwiek ogl-
da si na Prusy i zabiega gorczkowo o ratunkowe

ich wdanie si sprzymierzecze. Podwójnie przeto w tej

chwili wystrzega si uraenia ich czemkolwiek w dra-

liwej materyi polskiej, a wic zwaszcza unika zagro-

enia ich stanu posiadania polskiego przez zbyt wyra-
n legionow pobudk niepodlegoci polskiej. Raczej prag-

nby podawnemu zyskiwa je sobie przez widoki pru-

skiego w caej Polsce królowania. Jakkolwiekbd, ni-

niejsza redakcya wniosku legionowego, spodzona przez

republikanta Bernadotta, przyjta przez „oczyszczony"

Dyrektoryat prairialowy, a nastpnie w tym samym
ksztacie uchwalona przez demokratyczne Rady, bya
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pod kadym wzgldem nierównie gorsz i twardsz dla

Polski, anieli konwencya legionowa polsko-lombardzka,

nadana onego czasu samorzutnie przez Bonapartego.

Odczu to z alem i boleci Kociuszko. Dotkni-
ty on by do ywego bezwzgldn cenzur, jakiej ze

strony rzdu poddano pierwotny projekt legionowy pol-

ski, z ujm dla jego charakteru narodowego. Zaskoczo-

ny by nieoczekiwanemi restrykcyami, wprowadzonemi
przez Bernadotta, za którym widzia zoliwego Mali-

szewskiego. By oburzony chodn obojtnoci Dyrek-

toryatu, wzgldami i rachubami na króla pruskiego.

Zgorszony by nawet ustpliwoci Kniaziewicza, w któ-

rym dostrzega pewn skonno do poddania si warun-

kom dotkliwym, lecz narazie nieuniknionym. Nie ukrywa
swego nieukontentowania i uchyla si w tych okoliczno-

ciach od objcia ofiarowanej sobie ponownie komendy
naczelnej nad wszystkiemi korpusami polskiemi. Czyni
naj suszniej: on nie by dowódc legionowym; by Naj-

wyszym Naczelnikiem narodu; miejsce jego komendy
byo w kraju; jake mógby o niej myle, skoro mu
z góry odmawiano prawa zbrojnego do kraju powrotu?

W tym stanie gorzkiego rozalenia skutkiem doznanego
od obcych nowego zawodu, Kociuszko sta si tem wra-

liwszym na podniecajce wpywy radykalnej emigracyi

paryskiej i jej z kraju spólników, emisaryuszów zwizko-
wych warszawskich. Nadomiar za podobnym skrajnym

podnietom ulega on tem acniej, e w gbi serca nur-

towany by nieustannie bolesn reakcy psychiczn prze-

ciw wyudzonej na sobie ongi w Petersburgu chwilowej

kapitulacyi wasnej, nieszczsnej swojej dla Pawa przy-

sidze wiernopoddaczej. Wiedzieli o tem wybornie in-

tryganci deputacyjni, i celowo dc do opanowania

Kociuszki, milczcy nacisk moralnego niejako szan-

tau na jego przeczulon wywierali dusz. Tak wic,
koniec kocem, stary, sterany Naczelnik, skoniwszy

Napoleon a Polska III. 9
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si obecnie czuciem bardziej ku stronie krajowej

i myli nieprzejednanej, podda si idcym stam-

td namowom spiskowym i postanowi przystpi do

Towarzystwa republikanów warszawskich. W pocztku
sierpnia 1799 r., w najcilejszej tajemnicy, dorczy
on osobicie Orcbowskiemu swój akces, pod postaci

wasnorcznej swojej przysigi zwizkowej. Przysi-

ga obowizywaa, jak wskazano, do „nienawici...

monarcbizmowi,... oswobodzenia narodu... i uformo-

wania rzdu demokratycznego na zasadach prawdzi-

wej równoci i praw czowieka". Odpowiadaa ona wa-
ciwie obowizujcej we Francyi od obalenia bourbo-

skiego tronu przysidze konstytucyjnej o „nienawici

dla królów" (iaine a la royauU). Ale w zastosowaniu do

Polski wyczaa tem samem Ustaw majow i wszelk
myl o restauracyi monarchicznej wogóle, a przez dom
królewski pruski w szczególnoci. Dobrowolne, pisemne

zwizanie si Naczelnika podobn przysig, w ówczes-

nej zwaszcza cikiej porze wojennej, wybitn posiada-

o donioso. Wedle myli Kociuszki, ta jego przysi-

ga republikancka miaa jakgdyby wytpi do cna lad
petersburskiej. Miaa by jakgdyby nawrotem do tak

niedawnych, z przed lat szeciu zaledwo, spiskowych

przysig przedinsurekcyjnych, przygotowaniem ponie-

kd i zapowiedzi nowej moe pod jego przewodem in-

surekcyi narodowej. To byy szlachetne marzenia Na-

czelnika-wygnaca, który nie zdawa sobie sprawy

z tego, i wróci dnia wczorajszego, wznawia rzeczy

przepadej, przeywa ycia po raz wtóry, niepodobna.

W rzeczywistoci, przez ten wyudzony na dobrej jego

wierze akces i przysig, dogadza on jedynie wyracho-

wanej taktyce stronniczej i oddawa si jej w nie-

wol.
W kilka dni potem u Kociuszki, w domu Barssa,

byli na obiedzie Kniaziewicz i Garat, przysany zapew-
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ne w misyi poredniczcej od rzdu. Wynika zasadni-

cza rozmowa polityczna. Garat, z przejrzyst aluzy do

widoków pruskich, podnosi zalety Ustawy majowej, do-

puszczajc6j tron dziedziczny w Polsce pod obcym mo-

narch. Przyczyli si do jego wywodów Barss i krew-

ki Kniaziewicz. Wyrazili obadwaj przewiadczenie, „e
Francya za nas nikomu wojny wydawa nie bdzie,

i e tylko wspólny interes Francyi z jedn potency

z trzech dzielcych Polsk wskrzesi moe". Obruszy

si na to z ywoci Kociuszko w imi czystych hase
niepodlegoci i republikastwa. achn si oczywicie

tern mocniej, i dopiero co wrcz przeciwn tajemn
speni przysig zwizkow. „Owiadczy, e wcale nie

myli o królu i tej konstytucyi (majowej)". Uniesiono

si ze stron obu; doszo do sprzeczki ostrej, któr na-

próno uagodzi stara si Garat. Nazajutrz Kociusz-

ko wyprowadzi si od Barssa i na inne prowizorycz-

ne, potem na wasne przeniós si mieszkanie. Wystpi-
a na jaw rónica charakterów, a i stanowisk. Kociusz-
ko chcia niepodlegej wewntrz i zewntrz Polski.

Chcia jej i Kniaziewicz, lecz tymczasem osignicia
jej nie widzc sposobu, chcia jaknajprdzej legii.

Jeden pragn by bliej ideau, drugi — rzeczywistoci:

kady w pewnem znaczeniu mia suszno. Suszne
byy nieufne wstrty Kociuszki, do fikcyjnych, oszuka-
czych widoków pruskich. Ale suszne te zewszechmiar

byy ostrzeenia Kniaziewicza przed oszukacz fikcy
spiskow, przed szalestwem „rewolucyi w kraju", przed

niepewnym Orchowskim, niedorzecznemi „asocyacyami",

nierozwanemi przysigami republikaskiemi. „Chc mo-

j ojczyzn widzie woln,—tak z powodu tego zatargu

odzywa si on do Kociuszki—i nikt bardziej nademnie
tego da nie ma prawa..., (ale) zdanie moje otwarcie

powiem, choby si caemu wiatu niepodobao: e jeeli

tego politycznego gmachu, który kady cnotliwy Polak
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budowa chce, razem postawi nie mona, i go po

czci stawi naley". Bya w tern owiadczeniu prawda
najoczywistsza, która w niedugim ju czasie miaa wcie-

li si dotykalnie w dziejowym tworze Ksistwa War-
szawskiego.

Nieporozumienie zasadnicze, ujawnione w rzeczo-

nym zatargu w pierwszej poowie sierpnia 1799 r., nie

pozostao bez wpywu na dalszy ukad stosunków we-

wntrznych emigracyi polskiej w Paryu. Ju przez sa-

mo wydalenie si swoje z domu Barssa stawa si odtd
Kociuszko coraz przystpniejszym dla wpywów przeciw-

nych. Odtd te pewien cie pad na tak serdeczny dotych-

czas jego stosunek do Kniaziewicza. Jednakowo zbyt

wielk bya obu poczciwo, zbyt yw troska o rzecz

publiczn, iby pomimo wynikej rónicy pogldów nie

mieli i nadal obadwaj wspólnie pracowa nad wan
i piln spraw legionow. Sprawa ta tymczasem

znów bya ugrzza. Odpowiednie legionowe wnioski

rzdowe, tyle pozostawiajce do yczenia, nadomiar

po przekazaniu ju do Rad utkny tam bez ruchu

przez blisko dwa miesice. Rzd najwidoczniej nie

kwapi si wcale z pozyskaniem dla nich sankcyi pra-

wodawczej i zostawia sobie woln rk wzgldem wpro-

wadzenia ich wogóle w ycie. Istniaa zreszt pewna

trudno zasadnicza w wyranym zakazie dyrek-

toryalnej ustawy konstytucyjnej, bezwzgldnie wzbrania-

jcym wcielania wojsk cudzoziemskich do armii Repu-

bliki francuskiej. Wprawdzie yczliwi sprawie polskiej

reprezentanci, Talot, czonek Rady Piciuset, i Lacuee,

czonek Rady Starszych, podsunli obejcie tego zakazu pod

pozorem, jakoby nowa legia nadreska miaa by uwa-

an tylko za czstkowe przeksztacenie istniejcych ju
woskich, i jakoby w tem znaczeniu brano j tylko za-

stpczo na koszt francuski zamiast czyzalpiskiego; by-

a to przecie, bdcobd, fikcya do przejrzysta. Co
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jednak gówna, Dyrektoryat wci oczekiwa wieci

z woskiego teatru wojny od Jouberta. Jego sukcesy,

odmieniajc fortun wojenn, moe uczyniyby jeszcze

zbytecznym cay niemiy w gruncie rzdowi kopot

i ciar fundacyi legionowych na rachunek francuski.

To te dopiero po nadejciu wiadomoci o okrop-

nej klsce pod Novi i zgonie Jouberta, wzito si pod ko-

niec sierpnia 1799 r. bardziej naseryo do rzeczy. Spiesznie

teraz wprowadzono ordzie rzdowe na wokand obu

Izb, i po przyjciu go przez Rad Piciuset i sankcyo-*

nowaniu przez Rad Starszych, zamieniono nareszcie

w prawo. Moc tego prawa 8 wrzenia 1799 r., na za-

sadach wskazanych we wniosku dyrektoryalnym, zapo-

wiedziane zostao utworzenie nowej legii polskiej, zresz-

t bez bliszej narazie skazówki o jej przeznaczeniu,

w skadzie czterech batalionów piechoty po 1230 ludzi

cznie z oficerami, czterech szwadronów lekkiej jazdy

po 106 ludzi i jednej kompanii lekkiej artyleryi, na o-
dzie Republiki francuskiej, z asygnat na organizacy
i od jednoroczny kwoty 3, 3 milionów franków. Sama
istota tego aktu fundacyjnego legii polskiej przy Fran-

cyi, nie mówic ju o merytorycznej jego zawartoci,

wystawiaa pod wzgldem prawno-politycznym dotkliwe

pogorszenie, w stosunku do uprzedniej fundacyi legii

polskich we Woszech. To by akt zgoa jednostronny,

wedle woli i widzimisia sameje Francyi; nie by akt

umowy dwustronnej midzy posikowan republik a po-

sikujcem wojskiem polskiem. Ale na to nie byo rady.

Tak czy owak, rzecz przynajmniej przybraa posta
prawomocn, aczkolwiek jeszcze do wykonania byo do
daleko.

Kociuszko, zaraz po zapadniciu powyszej uchwa-

y, próbowa wyprosi ladajak choby do niej popraw-
k od samego rzdu. Tómaczy Dyrektoryatowi, i „no-

wa formacya legionowa polska, uchwalona przez ciao



142

prawodawcze, nie daje Polakom adnej z tych korzyci,

jakie zapewniaa im pierwsza" — i tu skada jako do-

wód ow pierwsz, korzystniejsz umow, t. j. konwen-

cy, nadan ongi Dbrowskiemu przez Bonapartego. Do-

prasza si przynajmniej o „niejakie pocieszajce obie-

tnice" (uelues promesses consolarices), o „jakie wiate-
ko nadziei". Inaczej oczywicie o jego komendzie na-

czelnej wcale nie mogo by mowy, nawet w moralnem

tylko znaczeniu. Chodzio mu najgówniej o uznanie przy-

•najmniej w zasadzie prawa legii do powrotu kiedy
w pomylnej chwili do kraju, dla walczenia o wasn
spraw narodow, co wyranie wszak byo dopuszczone

w konwencyi Bonapartego. Zreszt, wobec zapadej ju
a przemilczajcej o tem uchway, „nie da bynajmniej

deklaracyi formalnej ani publicznej" w tym w^zgldzie;

gotów by poprzesta na poufnem do siebie pimie, „bez

adnej dla rzdu kompromitacyi", byleby móg poufnie

okaza je rodakom dla uspokojenia ich i zachty. No-

wy minister spraw zagranicznych, Reinhard, do które-

go równie z t prob uda si Kociuszko, w zoo-
nym Dyrektoryatowi raporcie uzna za moliwe udziele-

nie tak niewinnego zapewnienia. Opuszczono jednak

wszelk wzmiank o powrocie z broni w rku; zamiast

„powrotu do ojczyzny, gdyby tego wymagay okolicz-

noci", zostawiono guche tylko stwierdzenie „monoci
powrotu". Zakwestyonowano te, czy stosowne pismo

ma by wydane na rce „generaa Kociuszki", „naczel-

nika narodu polskiego", czy te „szefa legii polskiej".

W dodatku, przez zbytek ostronoci, zastrzeono wyra-
nie, e to pismo wyj moe jedynie od ministra woj-

ny, „nie za imieniem ministeryum spraw zagranicznych,

aeby niezawiso tego ostatniego wydziau nie zostaa

naraon (compromise) przez deklaracy, która mogaby
kiedy znale si w sprzecznoci z wynikiem ogólniej-

szych kombinacyi naszego systematu politycznego". Nie-
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wiadomo dokadnie, w jakiem ostatecznie brzmieniu

i na czyje rce taka deklaracya zostaa wydan przez

ówczesnego ministra wojny, Dubois-CrancgO. W ka-
dym razie poruszenie tej sprawy, nawet w tak skrom-

nej postaci, byo zasug troskliwoci Kociuszki. Rzecz

sama w nastpstwie okae si niepozbawion pewnego
moralnego znaczenia, kiedy wynikn trudnoci z powo-

du masowego dymisyonowania si polskich oficerów le-

gionowych.

Jednoczenie nie omieszka Kociuszko wystpi
take do rzdu w interesie nieszczsnych legii woskich,

których imieniem od wrzenia 1799 r. zabiegali w Pa-

ryu przysani od Dbrowskiego Konopka i Biernacki.

Te legie, wraz z caem wojskiem cyzalpiskiem, prze-

chodziy równie na od francuski. Zaleao wic na

tem, aby uatwi szybk ich odnow, ubezpieczy zna-

czne ich zalegoci pienine, zapewni im z góry od

rzdu francuskiego, ze wzgldu na przysz ich reorga-

nizacy, moliwie wysoki etat, okoo 8 tysicy ludzi,

zbliony do poprzedniego ich stanu przed rozbiciem w^o-

jennem. Niewiele tu móg zdaleka wskóra Dbrowski,
w cikiem swojem pod Genu pooeniu, odcity od

Parya, a trawiony te niepokojem z powodu przedu-

ajcej si nieobecnoci Kniaziewicza, nkany obaw zu-

penego upadku swych legii woskich, pochonicia ich

przez now formacy nadresk, gryzcy si przeczu-

ciem osobistej degradacyi z zajmowanego dotychczas

stanowiska. Kociuszko, aczkolwiek wci mocno prze-

ciw niemu przez jego wrogów podbechtywany, pa-

mita wszake o naglcych potrzebach legii wo-
skich i gorliwie wstawia si za niemi u Dyrekto-

ryatu i w ministeryach. Bya to jednak rzecz bdco-
bd na dalszym planie. Nierównie aktualniejsz bya
obecnie w Paryu sprawa nowego korpusu polskiego

w Niemczech. Ale i ta nie bya jeszcze bynajmniej na



144

drodze do niezwocznego urzeczywistnienia. Nie ruszaa

si z miejsca przez cay miesic, ju po zapadej na pa-

pierze prawomocnej uciwale fundacyjnej. Dopiero w po-

cztku padziernika 1799 r., po nadejciu wiadomoci
o wygranych Bruna w Holandyi, szczególniej za Masseny

w Szwaj caryi, zdecydowano si przystpi, wci zresz-

t bez wielkiej skwapliwoci, do zrealizowania nareszcie

nowej legii polskiej. Ze wzgldu na Prusy nie otrzymaa

ona przeznaczonej sobie pierwotnie nazwy legii nadre-
skiej. Jako legia naddunajska (du Danuhe), wzia nazw
urzdow od przynalenoci swojej do armii Masseny.

Miejsce zakadowe miaa sobie wyznaczone w Pialsbur-

gu, maej ufortyfikowanej miecinie lotaryskiej, w zdro-

wotnem na równinie pooeniu, z ludnoci poczciw,

yczliwie dla Polaków usposobion przez pami na

„króla dobroczyc", starego Leszczyskiego. Przygoto-

wano tam koszary na 3 tysice ludzi, lecz adnych po-

zatem nie udzielono rodków, ani najniezbdniejszych

nie przedsiwzito zarzdze.
W pierwszej poowie padziernika 1799 r., przy

cigych wstrtach ze strony ministeryum wojny, Knia-

ziewicz prowizorycznie dopiero przeznaczony zosta na

dowódc legii naddunajskiej i upowaniony do rozpo-

czcia tymczasowych jedynie czynnoci organizacyjnych.

Wezwa on zaraz przebywajcych w Paryu oficerów

Polaków do zoenia swych stanów suby. Oprócz Kos-

seckiego wzi sobie do pomocy Godebskiego, którego

zaprosi, jako wypróbowanego towarzysza Rymkiewicza,

do udzielenia opinii o podajcych si do umieszczenia

w legii oficerach. Porozumiewa si zreszt we wszyst-

kiem z Kociuszk i do jego stosowa skazówek. Nieste-

ty, nie obeszo si przytem bez pewnych rozdwików.
Tak wic Kociuszko, w myl zoonej przez siebie sa-

mego przysigi zwizkowej, i mocno obstawajc przy

swojem politycznem wyznaniu wiary republikaskiem
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i demokratyc^nem, wbrew zdaniu Kniaziewicza wy-

stpi na wasn rk do ministra wojny, Cran-

cógo, z kategorycznem daniem, aeby wszyscy no-

womianowani oficerowie legii, wraz z Kniaziewiczem,

jeszcze przed wyjazdem z Parya, a nastpnie podob-

nie wszyscy szeregowcy legionowi, zoyli przysig
na „nienawi królom i arystokracyi". A jakkolwiek nie

uzyska na to zgody ministeryalnej, przecie i nadal

wielkim swym wpywem osobistym popiera gorco wy-
penianie tej przysigi przez legionistów, co ródem
rozlicznych stawao si nieporozumie. Inne te tarcia

przygodne wyniky z popieranych przez niego forszte-

lacyi, n. p. Turskiego-Sarmaty, którego nie yczy sobie

Kniaziewicz. Z tem wszystkiem atoli Kociuszko opie-

kucz sw powag przykada si najtroskliwiej, ile

tylko byo w jego mocy, do uatwienia niniejszych bar-

dzo trudnych pocztków organizacyjnych legii naddu-

najskiej. Ukada cznie z Kniaziewiczem list ciaa

oficerskiego, poleca j rzdowi do zatwierdzenia, upo-

mina si o popiech w dostarczeniu potrzebnych fun-

duszów, efektów i t. p. Có, kiedy caa robota sza jak

z kamienia, skutkiem równie obojtnej, jak opieszaej

postawy rzdu. Ze strony polskiej nic nie stao na prze-

szkodzie córychlejszemu wysztyftowaniu silnej i dziel-

nej legii. Zaprojektowany w dwóch listach Kociuszki
i Kniaziewicza skad oficerski przedstawia si bardzo

piknie, poczci wietnie. Podani byli na szefa sztabu

legii naddunajskiej doskonay artylerzysta Gawroski;
w piechocie, na szefa brygady wypróbowany Chopicki,

a na szefów batalionów wytrawny Fiszer, utalentowany

Sokolnicki, Zajdlic i Drzewiecki; w jedzie, na szefa

brygady Turski a na pierwszego szefa szwadronu Ro-
niecki, lichy charakter, lecz kawalerzysta niepospolity;

na nisze rangi kilkudziesiciu oficerów wyszej prze-

wanie wartoci. Nadzwyczaj licznie napywali te sze-
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regowcy ze zbiegów i jeców polskich z wojsk austro-

rosyjskich, zwaszcza po ostatnich pomylnych akcyach

w Szwajcaryi. Niebawem zaczo roi si od rekrutów

polskich w cichym Phalsburgu. Ju w padzierniku

1799 r., „od puku polskiego pod Suworowem zaczli

dezerterowa do legii". Samych Rusinów, t. j. Maoro-

syan z kordonu i wojska carskiego, przyszo odrazu pó-

torastu, paru nawet przystao podoficerów Rosyan.

A peno pozatem zgaszao si lunych niedobitków

z obu polskich legii we Woszech.
Ale to wszystko nie zdao si na nic, póki ze stro-

ny rzdu francuskiego skutecznej materyalnej nie byo
pomocy. Trzeba byo na gwat ubioru, broni, funduszów,

a tego doprosi si zgoa nie byo sposobu. Przyczyna

tkwia tyle w braku istotnej yczliwoci dla sprawy le-

gionowej polskiej, ile w gbszych czynnikach ogól-

niejszych, w nikczemnoci caej ówczesnej polityki rz-
dowej i machiny administracyjnej paryskiej. W wy-
dziale wojny, pod Dubois-Crancm, za przykadem
jego poprzednika i przyjaciela Bernadotta, gorcz-

kowa napozgr ruchliwo le ukrywaa zupeny
w gruncie zastój, graniczcy z anarchi. O caem
ówczesnem ministeryum wojny, tak jak znalaz je nie-

bawem Bonaparte, wyda on sd rzeczoznawcy w kilku

lapidarnych wyrazach. „By to istny chaos... Dubois-

Crance, rzecz nie do wiary, nie by w stanie dostarczy

(mi) ani jednego etatu sytuacyjnego armii... Zapytywa-

no go: „Pacicie wszak armi, zatem moecie przynaj-

mniej przedstawi etaty odu". „Nie pacimy jej".

„ywicie armi, dajcie wic etaty biura ywnoci**.
„Nie ywimy jej**. „Ubieracie armi, zócie cho
etaty biura ubiorczego**. „Nie ubieramy jej**. Mie-

sica czasu byo potrzeba zanim udao si zestawi
etat armii, i odtd dopiero mona byo przystpi do jej

reorganizacyi". W zupenej z tym obrazem zgodzie s
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urzdowe wiadectwa Moreau, Bruna i innych genera-

ów komenderujcych, o ówczesnym niesychanym sta-

nie ndzy i wrcz „rozkadu" wojsk francuskich na

linii bojowej, skutkiem zupenego zaniedbania najpilniej-

szych ich potrzeb przez centraln administracy wojen-

n. Oczywicie za najsroej cierpie na tern musiay
traktowane po macoszemu, bdce na szarym kocu,
legie polskie. Agonizoway tedy, pomimo wszelkich na

papierze przyrzecze, puszczone cakiem w niepami,
godne i nagie szczty legii woskich Dbrowskiego.

Ani te nie mogy wej w ycie, pomimo wszelkich

papierowych uchwa, zdane na ask losu, nagie i god-

ne szcztki legii naddunajskiej Kniaziewicza. „Gdyby
móg patrze si — tak Kosseckiemu do Parya pisa

z Phalsburga jeden z pierwszych oficerów wysanych
tam dla urzdzenia zakadu, — na ten kwiat modzie-

y krajowej, gdyby ujrza ich niewyrównan ndz,
z tern wszystkiem najszlachetniejsze dusze i prawdziw
ojczyzny mio,... zapakaby na myl podobn". W za-

kadzie bowiem byli tylko goli ludzie i goe koszary;

pienidzy, ora, mundurów, butów, chleba, doczeka
si nie byo mona od rzdu.

W dodatku, niepodobna byo janie rozróni, gdzie

koczyo si samo zaniedbanie rzdu, a gdzie zaczynaa

za wola. Niepodobna przewidzie, co z tym rzdem, co

z Francy ju w najbliszej bdzie przyszoci. Niepo-

dobna rozezna si w trwajcem i rosncem bez przer-

wy zamieszaniu i zamieniu wszystkich zewntrznych
i wewntrznych stosunków Republiki francuskiej. Pomi-

mo ostatnich czciowych sukcesów jesiennych, holen-

dersko-szwajcarskich, pooenie wojenne Francyi pozo-

stawao wci niezmiernie gronem. Pomimo pozornej

ciszy po ostatnim przewrocie prairiala, pooenie poli-

tyczne w Paryu byo wci brzemienne nowym wik-
szym wybuchem. Straty we Woszech i nad Renem
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cigle nie byy powetowane, ani nawet moliwo in-

wazyi zaegnan. Nie bya te bynajmniej usunit
moliwo restauracyi; owszem, w tej lub innej postaci

ustawicznie wisiaa w powietrzu. Frzedewszystkiem za,

tak czy owak, bya wprost nieuniknion w najbliszym

ju czasie gwatowna odmiana i mier panujcego, prze-

gniego do koci, cuchncego trupem, dyrektoryalnego

porzdku, t. j. nierzdu rzeczy. Odczuwano to w caej

Francyi, zwaszcza w stolicy. Ale nikt dobrze nie wie-

dzia ani widzia wyjcia z tych powika i biedy, kdy
zabrna Republika; a najmniej wiedzie i widzie mogli

Polacy.

Wtem po Paryu, a wnet i po legionowych pol-

skich obozowiskach, gruchna wie piorunujca. Bona-

parte powróci z Egiptu.



ROZDZIA TRZECI.

PIERWSZY KONSUL.

Zjawienie si Bonapartego w Paryu, w padzier-

niku 1799 r., czynio go odrazu orodkiem, i albo panem
albo ofiar pooenia. Republika ludowadcza, rewolu-

cyjna, nie istniaa oddawna; panujca dyrektoryalna wi-

a si w podrygach konania; chodzio ju tylko o dobi-

cie jej i zagarnicie po niej dziedzictwa. Rozumiano
powszechnie, e on przybywa, aby tego dopeni. Tedy
poszukiwano go zewszd, jako egzekutora i spólnika.

Poszukiwano z obu naraz skrajów, jakobiskiego i roja-

listycznego, schodzcych si w dnoci przewrotowej;

ze wszelkich te porednich grup i obozów, majcych
wzgldem obecnego rzdu zabójcze zamysy i porachun-

ki spiskowe. Poszukiwano za najskwapliwiej z ona sa-

mego rzdu, nioscego si z przechytrym spiskiem sa-

mobójczym, obrachowanym dwoicie: bd w dorany je-

no sposób przejciowy, wedle myli Barrasa, do odsprze-

dania si potem restauracyi królewskiej; bd te na

stay wasny rachunek, wedle myli Sieyesa, do gospo-

darowania dalej pod zmienion flag republikask.

Wszyscy chcieli przewrotu, kady na swój sposób i be-

nefis. Nikt nie mia bra si do rzeczy, nie przez

zbytek skrupuu, lecz dla braku siy. A tu spada Bo-

naparte, wcielenie czynu, otoczony glory dawnych z wy-
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cistw i wieej egzotycznej sawy, witany z zapaem
przez stolic, kraj, armi, jako opatrznociowy mciciel

Francyi za nikczemno rzdu i klsk wojenn. Sta si

naraz boyszczem tumu, przedmiotem zabiegów stron-

nictw, móg wybiera. Wtpliwoci zasadniczych, ideo-

wych, nie ywi adnych. Pochona je w nim dawno

wszechmocna ambicya, zmrozia praktyka ycia i walki,

znieczulia do reszty atmosfera Wschodu, a nakoniec zgo-

a wyczaa je sama Francya spóczesna, ze swoim roz-

kadowym stanem i nastrojem politycznym, wrcz wy-

czekujca, wymagajca gwatownej ratunkowej odmiany.

Zdecydowany nieodwoalnie na zamach stanu, Bo-

naparte miarkowa jedynie, jak i z kim go wykona bez

ochyby i dla siebie samego. Nawet dla niego, i wanie
dla niego, bya to rzecz arcynieatwa. Znalaz si on

w warunkach wyjtkowo pomylnych, lecz wyjtkowo
te niebezpiecznych. Mia podawnemu peno dokoa wro-

gów miertelnych, tych zwaszcza, w rodzaju generaów
Bernadotta i Jourdana, co za jego nieobecnoci chcieli

wyprzedzi go wasnym zamachem, a nie zdyli, nie

wayli si, i teraz przeczuwali, e on ich zastpi. Mia
przed sob tysiczne komplikacye osobiste i rzeczowe.

Musia wybiera w rzdzie pomidzy gadkim Barrasem,

byym swym protektorem, a sztywnym Sieyesem, pragn-
cym uy go za narzdzie. Musia doj do adu ze

zmiennym, nieobliczalnym Moreau, gównym od zgonu

Hocha wojskowym swym rywalem, z którym teraz do-

piero po raz pierwszy spotka si osobicie, którego na-

razie ku sobie skoni, lecz nigdy na stae pozyska nie

móg. Musia porozumiewa si z mdrym eksministrem

spraw zagranicznych, Talleyrandem, majcym styczno
z prawic i zagranic; uwzgldnia i wystrzega si nie-

pochwytnego ministra policyi, Fouchego, majcego stycz-

no z lewic i wszelak w kraju konspiracy; bra
w rachub najrozmaitsze i najsprzeczniejsze czynniki,

zabezpiecza si na wszystkie strony, nie owiadczajc
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si przedwczenie za adn. A czasu nie mia do strace-

nia. Wiedzia lepiej ni kto inny, jak szybko mija urok

nowoci i gasy ognie zapau w Paryu. Mia na sumie-

niu zgubion naprawd wypraw i armi egipsk. By
ju poktnie oskarany przez Bernadotta przed Moreau,

jako „dezerter egipski''. W t^^h dniach przesilenia, jak

potylekro w swem yciu, raz jeszcze znalaz si mi-
dzy tryumfem a zgub. Tymczasem rozglda si. By
waciwie bez komendy. Nie chcia zreszt przed zama-

chem w pretoryaskiej, generalskiej ukazywa si sukni.

Chadza po cywilnemu, w oliwkowym surducie, kapelu-

szu okrgym. Pojawia si ród uczonych swych kole-

gów w Instytucie; rozprawia z byym swym egzamina-

torem, Laplacem, o mechanice cia niebieskich.

Wtedy take, w drugiej poowie padziernika

1799 r., wprost z wizyty urzdowej w Dyrektoryacie

zajecha niespodzianie w odwiedziny do Kociuszki na

nowe jego mieszkanie. „Bya to godzina,—opowiada na-

oczny, wiadek polski — gdymy wanie (u ociuszki)
byli. Wszed (Bonaparte) do Naczelnika naszego, a pierw-

szem jego sowem byo: „Chciaem usilnie pozna boha-

tera pónocy". Kociuszko odpowiedzia mu skromnie, e
jest szczliwy z widzenia zwyciscy Europy, bohatera

Wschodu. Niedugo zapewne bawi mia potrzeb, a po-

wiódszy po nas oczyma, wita Kniaziewicza, jako zna-

jomego sobie; std dopiero do Rady Starszych i mini-

stra wojny pojecha". Pierwsze to spotkanie ju dawao
wyczu obustronn sprzeczno psychiczn. Nie zbliyo,
lecz owszem mimowolnie odepchno od siebie; a cho
byo wyrazem atencyi modego Bonapartego, nie pozy-
skao mu bynajmniej starego Naczelnika. Kociuszko na-

wet podobno zaraz popieszy uprzedzi Dyrektoryat,
„by tego modego czowieka (Bonapartego) si strzegli,

bo mógby im szyki popsu". Tymczasem Bonaparte
ostatecznie porozumia si z Sieyesem i drugim dyrek-
torem Ducosem, ministrem sprawiedliwoci Cambacere-
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sem, czonkami Rady Starszych i niektórymi Rady Pi-
ciuset. Tak wic cay ten spisek na obalenie rzdu, by
w gruncie nawskro rzdowy, cywilny w zaoeniu,

a nawet przewanie i wykonaniu, z wojskow tylko

w odwodzie egzekutyw. W pocztkach listopada 1799 r.,na

bankiecie, wydanym przez Rady na cze Bonapartego

i Moreau w wityni Zwycistwa, dawnym kociele w.
Sulpicyusza, ród zaproszonych kilkuset goci spotka

si znowu Bonaparte z Kociuszk. Prezydent Rady
Starszych, Lemercier, wzniós toast na Republik; Rady
Piciuset, Lucyan Bonaparte, na armie; Dyrektoryatu,

Gohier, na pokój; Bonaparte „na zjednoczenie wszy-

stkich Francuzów"; Moreau „na wszystkich wiernych

sprzymierzeców Republiki", co jedynym bladym byo
wyrazem pamici o „sprzymierzecach" polskich. Ko-
ciuszko, który podobno mia zamiar przemówi, nie

by dopuszczony do gosu.

Ju w dni par po tym festynie, a w trzy tygo-

dnie zaledwo po swem przybyciu, w pierw^szej poo-
wie listopada 1799 r., uderzy Bonaparte. Dokona
zamachu brumaira. Wedle planty, ukartowanej po-

niekd na wzór prairialowy, lecz tym razem doprowa-

dzonej a do samego koca, Rada Starszych w Tuile-

ryach wczesnym rankiem uchwalia odda Bonapartemu

dowództwo naczelne nad si zbrojn parysk, objte

te przeze natychmiast w otoczeniu caej generalicyi.

Zaczem nastpia umówiona z góry dobrowolna dymisya

Sieyesa i Ducosa, wymuszona Barrasa i dwóch pozosta-

ych dyrektorów. Nazajutrz przecie atwa ta wygra-

na omal nie zamienia si w klsk, kiedy Rada Pi-
ciuset w Saint-Cloud, porwana oburzeniem republika-

skiem, a niepomau te podniecona rozmylnie przez prze-

ciwn konkurency generalsko-spiskow, z okrzykiem

„precz z dyktatorem, z tyranem", rzucia si na zblad-

ego, stropionego tym wybuchem Bonapartego. Móg on

jeszcze przegra z kretesem. Mógby nawet, cho nie

byo tam legendowych „puginaów", zosta srodze potur-
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bowaiiym wród tumu rozjuszonych posów w czerwo-

nyci togach, gdyby nie wdanie si i osona stray gre-

nadyerskiej i kilku oficerów. A „i tu si biedny Polak

zamiesza", major Szaltzer z Warszawy, umieszczony

wieo w stopniu kapitana w legii naddunajskiej, który

przytomnym bdc burzliwej tej scenie w oraneryi

w Saint-Cloud, „najbliej si znalaz i piersi swoj (Ho-

napartego) zasoni".

Fo rozpdzeniu opornej Rady przez si zbrojn,

teje nocy na miejsce zgasego Dyrektoryatu ustanowio-

ny zosta trójgowy Konsulat prowizoryczny, zoony
z Bonapartego, Siey^sa, Ducosa. Sekretarstwo stanu kon-

sularne otrzyma pracowity Maret; ministeryum wojny

po Crancóm obj Berthier; sprawy zagraniczne nieco

póniej, po zostawionym zrazu Reinhardzie, odebra
z powrotem Talleyrand. Szybko nastpio wyjcie z do-

ranego prowizoryum. Ju w cigu jednego miesica

uoon zostaa nowa karta konstytucyjna, wbrew dok-

trynerskiemu mdrkowaniu Siey^sa, wedle dobitnych,

autokratycznych skazówek Bonapartego. Zagarnia pe-
ni wadzy wykonawczej, wraz z przewanym na pra-

wodawcz wpywem, jako wyznaczony na dziesiciole-

cie Pierwszy konsul, sam Bonaparte. Przydani mu zo-

stali z gosem doradczym dwaj konsulowie przyboczni,

Cambacer^s i Lebrun, gdy zawiedziony w swych ra-

chubach Sieyes nagle w zaszczytnej, razem z Ducosem
ockn si nicoci. Zaprowadzone zostay: Rada stanu do

opracowania projektów praw i z nadzorcz kompetency
administracyjno-jurysdykcyjn; doywotni Senat zacho-

wawczy, na stray konstytucyi; oraz obierane przeze,

z list ogólnokrajowych, Ciao prawodawcze, uchwalajce

bez rozpraw wnioski rzdowe, i Trybunat, rozstrzsaj-

cy te wnioski i przekadajcy je pospou z rzdem. Ta
ustawa konstytucyjna, poddana wnet, z kocem grudnia

1799 r., plebiscytowi narodowemu, pod atwym zreszt

naciskiem rzdowym bya oczywicie przyjta ogromn
Napoleon a Polska. III. 1Q^
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wikszoci trzech milionów gosów na pótoratysica

protestów. Zostawiaa ona pust jeno fikcy ludowadz-

twa i systematu reprezentacyjnego. Wynosia bezwzgl-
dnie egzekutyw ponad legislatyw; i pod tym wzgl-
dem odbije si jaknaj mocniej na wszystkich nastpnych
pochodnych tworach ustawodawczych napoleoskich,

a midzy innemi na póniejszej konstytucyi Ksistwa War-
szawskiego. Utrwalaa przecie nazawsze walne zdobycze cy-

wilno-gospodarcze Rewolucyi, zagroone przez restaura-

cy. Eatowaa je tyle przez solidarn pork rdzennej

ich treci, ile przez zagodzenie nieprzejednanej formy

dziea rewolucyjnego i przeprowadzenie go ze sfery

tymczasowoci i przeomu na normalne szlaki rozwojo-

we doby nowoytnej. Stanowia niezachwianie porzdek
publiczny, kosztem woli zbiorowej i jednostkowej swo-

body, moc prawnorzdnej autokracyi. Za ogniskujc
faktycznie udzielno w osobie Bonapartego, jako do-

czesnego dopiero samowadcy, dawaa mu do rozrzdze-

nia wszystk zjednoczon si pastwow, dla konsoli-

dacyi wewntrznego stanu rzeczy oraz skutecznej naze-

wntrz walki.

Pierwszy konsul rozumia wybornie, i tylko przez

tak zwycisk walk z Europ skonsolidowa si on

moe we Francyi. Zacz wprawdzie zaraz od uro-

czystego wycignicia rki do pokoju królowi an-

gielskiemu i cesarzowi niemieckiemu, ale wiedzia
dobrze, e ona bdzie odepchnit. To te wraz

z tym krokiem, pojtym tam jako dowód jego saboci,
gotowa si gorczkowo do naj dobitniejszego udowo-
dnienia mocy swojej i Francyi. Rozwin wszechstron-

n dziaalno reorganizacyjn wewntrzn. czc kro-

ki represyjne a kojce, podejmowa zgniecenie powsta-
ców rojalistycznych w Wandei, a otwiera im mono
pogodzenia si z panujcym stanem rzeczy; tumi ich

konspiracye i wytpia bandy zbrojne, a znosi przysi-

g na „nienawi królestwu" i kasowa wito cicia
Ludwika. Przedewszystkiem atoli zbroi si na potg.

i
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Z resztek dawnej reskiej oraz naddunajskiej Masseny,

utworzy now zjednoczon wielk armi nadresk
i odda j w rce Moreau, jako nagrod za jego spó-

dziaanie w zamachu. Zamyla zrazu, jak si zdaje,

obok formalnej jego komendy, sam tam zjecha i popro-

wadzi t armi najmocniejsz, liczc do 60 tysicy lu-

dzi, na wielk kampani w Niemczech, o jakiej marzy
oddawna. Póniej jednak, wobec stanowczego oporu ze

strony Moreau, zmuszony bardzo jeszcze z nim si li-

czy, zaniecha tego zamiaru i zacz dla samego siebie

organizowa w Dijonie, pod formalnem dowództwem
Berthiera, now armi rezerwow, przeznaczon do kam-

panii we Woszech.
Równoczenie zaj si Bonaparte armi alpejsko-

wosk, gdzie szczty polskich twiy legionów. Naczel-

n tutaj komend, ,po przyjciu ponawianej czterokrot-

nie dymisyi skompromitowanego i schorzaego Champion-

neta, przekaza obecnie Massenie. Pooenie tej armii

byo nad wyraz opakane. Z ogólnej liczby 150 tysicy

ludzi, jak Francuzi, cznie z wojskami posikowemi,

zuyli we Woszech w cigu minionego 1799 r., 85 ty-

sicy pogino albo dostao si do niewoli; reszta prze-

rzedzaa si z dnia na dzie przez choroby i dezercy.

Massena, obejmujc komend w Genui, znalaz pod bro-

ni niewiele wicej ponad 30 tysicy ludzi. „Armia do-

sownie jest nag, — donosi on std Bonapartemu, —
bez adnych zapasów ani rodków transportowych; w ca-

ej Liguryi nie ma co je". Naj okrutniejsze w takich

warunkach byy cierpienia znajdujcych si tutaj legio-

nistów polskich. Mieli oni, jak wskazano, czynny i sto-

sunkowo wybitny udzia w ostatniej niefortunnej pró-

bie offensywnej Championneta. Wtedy to mianowicie,

pod koniec padziernika 1799 r., w bitwae pod Bosco,

drugi batalion legionowy polski rozbity zosta zupenie,

i to niestety bratobójczym znów sposobem, przez zoo-
n napoy z Polaków jazd austryack; pierwszy bata-
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lion ledwo wyratowany, dziki dzielnej odsieczy póbry-

gady trzeciej francuskiej. Wówczas te, w niniejszej ci-
kiej pod Bosco potrzebie, w chwili gdy Dbrowski odcina

paaszem kanonierowi austryackiemu lont od dziaa, kula ka-

rabinowa trafia go w sam pier, lecz utkwia w ksice,
któr on zawsze nosi przy sobie.T ksik, ratujc wodza
polskiego od niemieckiego postrzau, bya „Wojna Trzy-

dziestoletnia'* wielkiego niemieckiego poety. Za jakzukon-

tentow-aniem stwierdzi potem Dbrowski, wybia w niej

kula jedyny fasz, jaki przytrafi si Schillerowi, bdn
wzmiank, jakoby Polacy w tamtej wojnie odackie
penili posugi. Ale czciowe, bardzo ciko okupione

pod Bosco, oraz pomylniej zdobyte w powtórnej bitwie

pod Novi, sukcesy polskie utony wnet, jak si rzeko,

w ogólnem niepowodzeniu i rejteradzie Championneta.

Ju nawet wytrzymay Dbrowski, znów na Ayysunitej

najdalej placówce w niegocinnych górach piemonckich,

skazany ze swoimi na czarn ndz i ostro klimatu,

pozbawiony wiary zarówno w komend naczeln, jak

i w rzd paryski, poczyna traci nadziej lepszego

jutra.

Wtem dosza Dbrowskiego, jednego z pierwszych,

przez Rivier francusk, wiadomo o wyldowaniu Bo-

napartego we Francyi pod Saint-Raphaelem. Zelektry-

zowaa ona legi; oczekiwano wielkich i zbawiennych

std nastpstw. „Bonaparte wszystkim gowy zawraca,

—

tak pod wieem wraeniem, ju w padzierniku, z Ge-

nui, pisa Dbrowski biedujcemu pod Genew Wybickie-

mu,—podug mnie on jeden jest w pozycyi przez geniusz

swój nadzwyczajne odkry rzeczy. Ja szczególnie na nie-

go rachuj i z niecierpliwoci pragn wiedzie, jak si
on dalej obróci". Te obroty nie day na siebie czeka;

najbliszym ich wynikiem by zamach brumaira i obj-

cie wadzy naczelnej przez Bonapartego. Przewrót przy-

jty by z zadowoleniem, poczci nawet z zapaem,

przez ogromn wikszo wychodczej i legionowej opinii

|
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polskiej. „Koniec bdzie intrygom,—woa Barss ucieszo-

ny—bo nakoniec tu si skoczyo panowanie burzliwych lu-

dzi i intrygantów... Pary skacze z radoci i nadziei dla

Francyi lepszych losów,... My nawet, nieszcz.liwe sie-

loty, syny dotd nadziei sabych i obiekta cierpienia,

doczekamy si prdzej nakoniec spenienia naszych

losów... w tej wygranej, któr dzi rozum odniós nad

gupstwem". l)})rowski wierzy, e to ,,szczcie dla

Francuzów i dla nas wszystkich, e si Bonaparte utrzy-

ma i zosta si na czele narodu. Nie bdzie on uzurpa-

torem, ale fundatorem pewnego rzdu". Kniaziewicz, któ-

ry w pierwszych zaraz dniacli trafi do Bonapartego

i z askawem spotka si przyjciem, donosi Dbrow-
skiemu z Parya, i Pierwszy konsul o niego w pochleb-

nych pyta wyrazach, i „pamita o legiach polskich,

nazywa je swemi dziemi, przypominajc sobie ich for-

Tuacy. Mona si std spodziewa, e im na niczem zby-

wa nie bdzie".

W istocie, Kniaziewicz, dotychczas samami karmio-

ny obietnicami za Dyrektoryatu, Bernadotta i Cranc^-

go, odtd dopiero móg pracowa naprawd nad urze-

czywistnieniem swej legii naddunajskiej. W kocu listo-

pada 1799 r., mianowany on zosta urzdownie jej sze-

fem przez uchwa konsularn Bonapartego. Od nowego
ministra Avojny, Berthiera, otrzyma zarazem zatwier-

dzony etat imienny umieszczonych prowizorycznie ofice-

rów, szczegóow instrukcy organizac3'jn, zapewnienie

funduszów na dostawy dla legii, sowem pomoc realn
i skuteczn, o ile na to pozwalay nieuporzdkowane je-

szcze po gospodarce dyrektoryalnej stosunki w zarzdzie

wojenno-skarbowym francuskim. Nie zapomnia te Bo-

naparte o stworzonych przez siebie nasampierw legiach

polskich we Woszech. Tego samego dnia instalacyi pe-
nej wadzy konsularnej, kiedy wystpowa z programem
rzdów swoich do narodu francuskiego, a z odezw po-

kojow do monarchów koalicyi, zwróci si on te
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z wasnego natcinienia z pismem yczliwem do Db-
rowskiego i jego legionistów. Dzikowa za „konduit

walecznych Polaków we Woszech w czasie ostatniej

kampanii"; zapewnia ich, e „s oni zawsze obecnymi

w mej myli, e licz na nich, e oceniam ich powi-
cenie dla sprawy, której bronimy, i e bd zawsze ich

przyjacielem i koleg". Jednakowo, nawet w tej odez-

wie serdecznej, wyrazie hodu i spóczucia dla czynów

i cierpie legionowych w czasie swojej nieobecnoci,

powstrzyma si on starannie od cienia zudnych przy-

rzecze. Z wstrzemiliwoci rozmyln wspomina je-

dynie o „sprawie, której bronimy", t. j. ogólnej francu-

skiej, przeciwkoaliyjnej, nie za o tej, której suy
pragnli legionici, sprawie odbudowania Polski. Db-
rowski zreszt nie doczeka si ju tego pisma w obo-

zie. Ju on tam w zasypanych niegiem górach wo-
skich, w opuszczeniu rozpaczliwem, wobec gincej mu
w oczach legii, skd codzie z godu do 40 ubywao de-

zerterów, wytrzyma bezczynnie nie móg, wiedzc, e
Bonaparte rzdzi w Paryu. Skoro tylko rozkazem dzien-

nym obwieszczony zosta armii woskiej zamach brumai-

ra, zaraz w pocztku grudnia 1799r., oficerowie legionowi

zoyli Dbrowskiemu adres zbiorowy, wzywajcy go, aby

corychlej uda si do stolicy, dla przeoenia Bonapar-

temu naglcych potrzeb legii. Na koszta tej wyprawy
paryskiej biedakowi generaowi swemu ofiarowali bie-

dacy podkomendni wasny od jednomiesiczny. Db-
rowski niezwocznie, w towarzystwie adjutanta swego,

Jana Dembowskiego, oraz majora zastpczego legii

pierwszej, Pakosza, popieszy do Genui, std morzem
do Nizzy, i po uciliwej podróy, w kocu grudnia 1 799 r.,

stan w Paryu.
Znaleli si wic tutaj razem najwydatniejsi podówczas

wojskowi przedstawiciele Polski, Naczelnik Kociuszko,
przy nim Dbrowski i Kniaziewicz. Wyobraane przez

nich sprawy narodowa i legionowa przychodziy po raz
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pierwszy pod rozpoznanie Bonapartego, ju nietylko wo-

dza armii, lecz rzdcy pastwa francuskiego. Obiedwie

te sprawy, same w sobie nierozdzielne, wci przeamy-

wa na dwoje przymus okolicznoci. Pierwsza, wiksza,

nie bya obc ani^ obojtn Bonapartemu, i to nie przez

nieznany mu sentyment, lecz przez wczesne przeczucie

jej realnej wielkoci. Ju w kilka dni po zamachu bru-

maira, przedstawiony zosta konsulom, z polecenia jed-

nego z nich, Ducosa, wypracowany przez Bonneau ob-

szerny memorya o Polsce. By to waciwie najwcze-

niejszy w tych rozmiarach, zasadniczy operat z dzie-

dziny wielkiej polityki zagranicznej wogóle, zoony
Bonapartemu po objciu wadzy konsularnej. I rzecz

wcale jest znamienn, i to najpierwsze takiej treci

pismo, poddane rozwadze Pierwszego konsula Bonapar-

tego, dotyczyo odbudowania Polski, tego kamienia

obrazy, o który rozbije si w kocu wadza cesarza Na-

poleona. Bonneau, w myl naocznych wrae warszaw-

skiego swego pobytu i petersburskiej niewoli, oraz

zgodnie z pogl^ami swemi, wyuszczanemi poprzednio

za Dyrektoryatu, w niniejszym memoryale dla Konsula-

tu bra za punkt wyjcia bezwzgldn konieczno za-

hamowania Rosyi, uchylenia groby rosyjskiej dla Fran-

cy! i wszystkiej Europy. Owó, za jedyny skuteczny ku

temu rodek uznawa on „czciowe przywrócenie" (re-

tablissement pariel) Polski. Zoy si na to miay, spo-

sobem „retrocesyi'', trzeci zabór pruski z Warszaw a
do Warty, obiedwie Galicye, i bliej nieokrelony po-

dolsko-litewski odam trzeciego zaboru rosyjskiego. Od-
zyskana w tych granicach cz Polski, pod elektorem

Fryderykiem-Augustem, jako monarch konstytucyjnym,

przy Ustawie majowej, stanowiaby z Saksoni „jedno

zjednoczone nazawsze pastwo", poczone terytoryalnie

pasem ziemi na Szlsku, scedowanym w tym celu przez

Prusy, które natomiast otrzymayby odszkodowanie z po-

granicznych dzielnic Saksonii. Wreszcie, cae pastwo
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sasko-polskie nabyoby nietykalnej porki midzynaro-

dowej przez wcielenie w skad zwizkowy Rzeszy nie-

mieckiej. Byy w tych wywodach rzeczy, które utkwi
w gowie Bonapartego i kiedy odnajd si ywcem
w jego Ksistwie Warszawskiem pod berem saskiem,

jako czci skadowej Zwizku reskiego, w jego natar-

czywych staraniach o zdobycie terytoryalnego szlskie-

go cznika, w jego rokowaniach o odstpienie Galicyi.

Ale te rzeczy, które w nastpstwie, pomimo ogromnych

przewag i wysików, nie dadz si urzeczywistni w ca-

oci, musiay w przedwczesnej postaci i porze niniej-

szej wyda si zgoa chimer. Dopiero stawa na nogi

Konsulat. Jeszcze górowaa na caej linii przemoc wo-

jenna koalicyi. Jeszcze po tylu wstrznieniach i kls-

kach nie bya ubezpieczon Francya, ani te bynajmniej

nie byo ustatkowanem pooenie Bonapartego. To te
projekt niniejszy, znany mu zreszt w gównych zary-

sach z dawniejszej wersyi Mostowskiego, przedstawionej

mu przed dwoma laty za porednictw^em Bourrienna, nie

móg oczywicie Pierwszemu konsulowi 'wyda si adn
miar moliwym do urzeczywistnienia w okolicznociach

obecnych.

Nie znaczy to jednak wcale, aby nawet w tej po-

staci, narazie chimerycznej, zagadnienie polskie nie da-

wao mu wiele do mylenia. Owszem, wanie w tera-

niejszej pierwszej dobie konsulackiej, pomimo tylu in-

nych trosk nieskoczenie naglejszych i bliszych, zasta-

nawia si nad niem nieraz Bonaparte pod zasadniczym,

jeli nie praktycznym, ktem widzenia. „Francya — od-

zywa si w tym czasie do swego sekretarza Bourrien-

na, uytego zapewne znowu w sprawie tego odgrze-

wanego projektu Bonneau, — wci jeszcze pozostaje

upokorzon za nikczemn trwoliwo, z jak przygl-

daa si ongi zniweczeniu pastwa polskiego... Nigdy
nie bdzie staego pokoju w Europie, póki pastwo
polskie nie bdzie przywrócone yv dawnych granicach.
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w ksztacie cakowitym. Cierpliwoci..., jeli poyj je-

szcze lat dwadziecia, moe do tego przymusz...''.

„Zwaszcza w pocztkach Konsulatu, — s sowa ów

czesnego jego interlokutora — ten przedmiot w szcze-

gólnoci zajmowa myli Bonapartego. Jake czsto

podówczas rozmawia on w tej materyi ze mn i wie-

loma innemi osobami... Bywaa to jedna z najulubie-

szycli jego rozmów, podczas której wyraa si z naj-

wikszym ogniem i porywczoci... Dyktowa mi czsto

dla »,Monitora" zapiski, majce na celu wykazanie zapo-

moc rozmaitych dowodów, i Europa nigdy nie zazna

spokoju, póki ten wielki akt rabunku (dokonany na Pol-

sce) nie zostanie pomszczony i naprawiony. Ale czsto

dar te zapiski przed oddaniem ich do druku... Dykto-

wa mi je zazwyczaj wieczorem,... dar nazajutrz,... lecz

czasem dodawa: ^A jednak jest pfawd, e majc nie-

zawise królestwo polskie i 150 tysicy ludzi tam na

Wschodzie, bybym zawsze panem Rosyi, Prus i Au-

stryi". Po raz pierwszy bodaj poczyna on naówczas

gbiej rozwaa znaczenie sprawy polskiej, nietylko

w bliszym jej stosunku do Austryi i Prus, lecz w naj-

walniejszym do dalekiej Rosyi. Albowiem coraz dobit-

niej poczyna uwiadamia sobie rozpierajc si bez-

krenie, nastpujc mu wszdzie na pity, ogromn
Rosyi potg. Z szerokim jej rozmachem by spotyka

si w pustyniach Egiptu i Syryi. Teraz krwawe jej la-

dy odnajdywa na pobojowiskach Trebbii i Novi. Ogl-
da j w obrazie suworowskiego wjazdu do swego Me-

dyolanu. Z objciem rzdów konsularnych przystpujc

na wasn rk do politycznego porachunku z Europ,
poczyna Bonaparte w caoksztacie nowoytnych sto-

sunków mocarstwowych liczy si coraz bardziej z gro-

z prepotencyi rosyjskiej. Ale zatamowanie jej przez

„baryer polsk" uwaa za moliwe nieinaczej, jak tyl-

ko przy bezporednim spóudziale innego rozbiorowego

mocarstwa. Istotnie, w jednem z najwczeniejszych
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swych zlece konsularnych dla Talleyranda, wskazywa
potrzeb „skonienia Prus do stanicia na czele ligi pó-
nocnej, celem naoenia wdzida niezmiernej ambicyi ro-

syjskiej". Trafia tym sposobem na star myl wygrania

Prus przeciw Rosyi za cen korony polskiej.

Jednakowo, daleki od tanich w tym wzgldzie

zud Dyrektoryatu, bystry i trzewy Pierwszy konsul

nie mia adnej wiary w urzeczywistnienie tej myli,

w gotowo Prus do przyjcia takiej oferty i wdania si
w przeciwrosyjsk awantur polsk. Nie zamyka oczu

na ca dotychczasow, skro obosieczn, dwulicow po-

lityk prusk, trzymajc si wci na wygodnej linii

rodkujcej pomidzy Francy a Rosy. Za przez Siey-

esa, dobrze obeznanego z t taktyk berlisk z czasów

swej ambasady tamecznej, umocniony by w najwikszej

pod tym wzgldem nieufnoci. Natomiast przez Talley-

randa wtajemniczony by w dawniejsze próby porozu-

mienia si z Rosy, ku czemu, wobec dostrzegalnych ju
objawów ochodzenia austro-rosyjskiego, zdaway si
wiksze ni kiedykolwiek otwiera widoki. Owó w tym
mianowicie kierunku poczy teraz do Konsulatu napy-

wa projekty, wrcz przeciwne z ducha projektowi Bon-

neau, a podobnie biorce za punkt wyjcia spraw pol-

sk. Tak wic, jeli, wedle Bonneau, ta sprawa w stosunku

do Rosyi miaa by orem, to wedle tych projektowi-

czów—gazk oliwn. Nasampierw tedy podny Guttin

wystpi znowu z memoryaem, doradzajcym przymie-

rza francusko-rosyjskiego, na zasadzie odbudowania Pol-

ski w granicach przedpodziaowych, pod W. Ksiciem
Konstantym, z wyczeniem atoli raz na zawsze unii

Polski z Rosy. „Konstanty, zostawszy królem polskim,

tem samem stanie si Polakiem, i wpyw rosyjski równie

niegronym bdzie dla Polski, jak francuski dla Hiszpanii

po wojnie sukcesyjnej i osadzeniu Bourbona na tronie ma-

dryckim". Nadto Rosya, za wydanie Litwy z powrotem do

Polski, zostaaby odszkodowan przez podzia Turcyi, oraz
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zachcon do wyprawy przeciw posiadociom angielskim

w Indyach. Prusy natomiast, za strat swego dziau pol-

skiego, otrzymayby wynagrodzenie na Szlsku austryac-

kim, w Hanowerze i miastach hanzeatyckich. Z kolei

dwuznaczny Wojciech Turski, spiknwszy si z Gutti-

nem, poda pismo, przejte niemal dosownie z jego me-

moryau, wprost na rce Bonapartego. Sarmata-jakóbin

akurat tak samo doradza „szuka pokoju na pónocy", w po-

rozumieniu i aliansie z Pawem, przez oddanie tronu pol-

skiego W. Ksiciu Konstantemu. Obadwaj, Guttin i Tur-

ski, szli tu na rk Talleyrandowi. Temu oczywicie nie

chodzio zgoa o Polsk, niemajc go za co kupi; je-

mu chodzio o Rosy, poczci te o siedzcego tam pre-

tendenta Ludwika XVIII i tajne moliwoci restauracyj-

ne. Jako gówny podówczas, w zaraniu Konsulatu, infor-

mator Bonapartego w rzeczach polityki zagranicznej,

pragn Talleyrand skierowa go na tory francusko-ro-

syjskiego porozumienia. Istotnie, w zoonym mu w tej

mierze raporcie, ofiarowa si, z pominiciem zawodnego

porednictwa pruskiego, nawiza wprost rokowania

z Petersburgiem przez tamecznych emigrantów fran-

cuskich.

To wszystko nie pozostao bez pewnego wpywu
na Pierwszego konsula. Jednakowo wci jeszcze nie

wyrzeka si on pierwotnych swych nastrojów wrcz
przeciwrosyjskich. Zapewne te pod niejakim wpywem
wywodów sasko-polskich z zapiski Bonneau, wyprawi
wtedy zaufanego swego adjutanta, Lavalletta, z misy
wywiadowcz do dworu saskiego, do Drezna, nakazujc

mu w szczególnoci „informowa si o wszystkiem, co

si dzieje w Polsce". Co gówna, Bonaparte nie wyrze-

ka si jeszcze bynajmniej stworzonego ongi przez sie-

bie zbrojnego przedstawicielstwa Polski, legionów.
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II.

Sprawa legionowa czerpaa sw aktualno z prze-

waajcych narazie wzgldów wojennych. Lecz z natury

rzeczy sprzona ze spraw polityczn, najwicej w po-

lityce spotykaa przeszkód. Kniaziewicz, przystpujc
de organizacyi legii naddunajskiej, zwróci si do Ber-

thiera z prob o pozwolenie wysania oficerów do Pol-

ski, aby wie o nowej formacyi na odzie francuskim

rozpowszechnia midzy Polakami, branymi do rekru-

tacyi austryackiej i rosyjskiej. Zarazem, na osobiste y-
czenie Kociuszki, zwróci si do Talleyranda z prob
o pozwolenie wyprawienia wysaców do zwizków pa-

tryotycznych polskich w kraju. Obiedwie te proby po-

szy pod rozpoznanie ministeryum spraw- zagranicznych

Talleyrand, pomimo pozorów faszywego spóczucia, za-

wsze w^ gruncie bardzo by dla Polski niechtny, a zwa-
szcza teraz, kiedy mu ona w jego rosyjskich przeszka-

dzaa widokach. To te w pisemnej opinii swojej dla Ber-

thiera i konsulów, owiadczy si on stanowczo przeciw

obu powyszym probom. Co wicej, wyrazi zasadnicz

wtpliwo wzgldem samej „kwestyi niebezpieczestwa,

czy te poytku, perspektywy odbudowania Polski". Go-

dzi si jedynie na takie dwuznaczne ustpstwo, i Po-

lakom, zacigajcym si do suby Republiki francuskiej,

naley „zostawi perspektyw ewentualnej poprawy po-

litycznego pooenia ich kraju... i nie sprzeciwia si
w tym wzgldzie ich nadziejom". Co najciekawsza, usi-

owania reorganizacyjne w sprawie legionowej, podej-

mowane obecnie w Paryu przez Kociuszk, Dbrow-
skiego, Kniaziewicza, spotykay si z poktnemi prze-

szkodami ze strony rzekomo technicznie wojskowej; lecz
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najniezawodniej równie na gbszem tle tajnej, wrogiej,

jeli nie wprost zdradzieckiej, intrygi politycznej, i^ru-

dzi tu mianowicie, ile tylko móg, wpywowy inspektor

generalny armii, póniejszy synny intendent generalny,

Daru, utrudniajc na kadym kroku, w najywotniej-

szych sprawach budetowych, ywnociowych, ubiorczych

i t. p., urzeczywistnienie legii polsko-naddunajskiej i od-

rodzenie polsko-woskiej. By to napozór tylko spry-
sty, niezmordowany administrator, subista surowy i bez-

interesowny, nieprzystpny i grony gorliwiec, lepe

i wierne narzdzie Bonapartego i Napoleona, hojnie na-

gradzany przez niego za ycia, hojnie obdarzony jeszcze

w testamencie na w. Helenie, ród sug najwierniej-

szych, wybitny dziaacz napoleoski, potem powany histo-

ryk. W rzeczywistoci atoli by to podobno spryciarz nie-

przenikniony, niedocigy, zamaskowany przez ycie ca-

e i a dugo po mierci; by mianowicie jednym z gów-
nych korespondentów i donosicieli bdcej na odzie
koalicyjnjan, a w szczególnoci rosyjskim, tajnej agencyi

Antraigua, i pospou z Talleyrandem i pokrewn dwuli-

cow kompani przykada si systematycznie do podko-

pania i zguby Francyi napoleoskiej. Daru, nieprzyjazny

Polsce z zasady, póniej najnieyczliwiej usposobiony

dla Ksistwa Warszawskiego, podobnie i teraz ju nalea
do cichych, a tem szkodliwszych przeciwników wznowio-

nej roboty legionowej polskiej.

Tymczasem, dziki osobistemu poparciu Bonaparte-

go, nastpio w ministeryum wojny pomylne zaatwie-

nie rzeczy najpilniejszej, t. j. wojskow^ej organizacyi

legii naddunajskiej Kniaziewdcza. Ale dwie legie wo-
skie Dbrowskiego, albo raczej ich szcztki, gdy byo
tego wtedy razem niewicej ponad 2 tysice ludzi, po-

zostay w powietrzu. Waciwie podlegay one tylko

ogólnikowej uchwale, powzitej pod koniec Dyrektorya-

tu, o wziciu wszelakich obcych wojsk posikowych

w czambu na od francuski; lecz niczego nie postano-
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wiono o ich liczbie, skadzie, urzdzeniu. W tej sprawie

Kociuszko, w pocztku grudnia 1799 r., zwróci si do

nowego rzdu, nie wprost jednak, lecz za pored-

nictwem Talleyranda. Prosi o wycofanie legii wo-
skich z armii czynnej, dla nowej ich organizacyi, „któ-

ra byaby odpowiedniejsz na sposób francuski, podo-

bnie jak w legii naddunajskiej". Pragn te sprawdze-

nia obecnych list oficerskich, celem usunicia „arbitral-

noci i stronniczoci". Byy istotnie pewne szczegóy

organizacyi wojskowej francuskiej, które jaknaj bardziej

trafiay do przekonania Naczelnika, a zwaszcza przepi-

sy o elekcyi oficerów, t. j. podporuczników z prostych

szeregowców. Za wanie gorcem Kociuszki byo y-
czeniem, by „nie przez urodzenie, jak u cesarza i Mo-
skali, ale (przez) zasugi, zdatno i agodno,.,, kady
(mia) miejsce otwarte do awansowania na najwyszy
stopie wojskowy". Wszake ten krok Naczelnika, uczy-

niony pod adresem Talleyranda, w mylnem pojciu o je-

go yczliwoci, a z pominiciem Bonapartego i Berthie-

ra, adnych nie wyda owoców.

Wtem, z kocem roku, nadjecha do Parya D-
browski. Usysza on na wstpie od Berthiera, i rzd
konsularny zna jedn tylko legi zorganizowan przy

Republice francuskiej, naddunajsk. Powzi wic zrazu

obaw, i zamiarem jest rzdu wcielenie do niej obu wo-
skich. Zwróci si tedy po tygodniu z pismem do same-

go Pierwszego Konsula. Prosi „fundatora legionów"

o cignicie ostatków legii woskich do Marsylii i udzie-

lenie im tam rodków reorganizacyjnych. Obowizywa
si przytem w cigu czterech miesicy postawi swój

korpus na dawnej stopie przeszo 7 tysicy ludzi i w go-

towoci do wyruszenia w pole. Nie odbierajc atoli re-

zolucyi, wielce tem strwoony, a nieufny, najniesusz-

niej zreszt, wzgldem szczliwszego od siebie Kniazie-

wicza, uda si Dbrowski po ratunek do Kociuszki
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i skoni go do wystpienia w wanej tej sprawie wprost

do Bonapartego.

Kociuszko, jak * si rzeko, wnet po powrocie Bo-

napartego z Egiptu poznawszy go osobicie, w grzecz-

nym napozór, lecz naprawd skro nieufnym, do niego

stan stosunku. Wtem nastpi zamach brumaira. Ko-

ciuszko ciwilowo by wtedy nieobecny w Paryu, gdy
w towarzystwie modego przyjaciela, radykalnego Du-
czyka emigranta, gonego potem geografa i przyjaciela

Polski, Malt Bruna, wybra si wanie w sam dzie
zamachu, 18 brumaira, na wycieczk do Wersalu. Wra-

cajc pónym dopiero wieczorem do Parya, dowiedzia

si o dokonanym przewrocie. Zaraz te wówczas, pod

wieem wraeniem, wobec Malt Bruna, wyrazi naj-

wysze z tego powodu oburzenie, oraz przekonanie, e
sprawca podobnego czynu, Bonaparte, nigdy niczego

zbawiennego nie uczyni dla Polski. Mia wprawdzie

Kociuszko przyjació osobistych w rzdzie konsular-

nym, naprzód w prowizorycznym—konsula Ducosa, potem

w staym—konsula Lebruna. Ale na samego Bonapartego on

wci si boczy. Sam wierny ideaom czystej cnoty repu-

blikaskiej, potpia w spenionym przeze zamachu stanu

widome dzieo ambicyi i gwatu. Pod okrywk Kon-
sulatu jasno dostrzega samowadztwo jednego czowie-

ka, nowego Cezara, kroczcego do tronu. Trwa przy

zoonej wieo przez siebie dla Polski, a teraz wanie,
wrcz naopak, znoszonej dla Francyi przez Bonaparte-

go, przysidze „na nienawi królom". By teraz Ko-

ciuszko gównie otoczony Poloni raczej radykaln,

zwizan z pokrewnemi ywioami paryskiemi, poczci
z poprzednim rzdem, a przez obecny zgoa w^ytrcon
za nawias. y take w otoczeniu przewanie opozycyj-

nem francuskiem, gdzie pomstowano ze witem oburze-

niem na zbrodniczego sprawc zamachu brumaira; a nie

wiedzia, e ten zamach by nie do uniknicia, i e gdy-

by nie przez owego sprawc, byby niechybnie spenio-
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ny przez samyclie pomstujcycli republikantów. Wzdry-

ga si demokrata Naczelnik na skryt autokracy kon-

sularn i nadchodzc jawn imperyaln; a nie widzia,

e bez niej, i bez ocalonych w niej jeszcze wielu zdo-

byczy rewolucyjnych, byoby doszo niezawodnie do naj-

zacofaszej restauracyi rojalistycznej. W Pierwszym kon-

sulu widzia Kociuszko jedynie uzurpatora, widzia za-

bójc i grabiec Republiki, cho on by tylko jej gra-

barzem i dziedzicem.

W nastpstwie, przestrzeony przez Fouchego,

umiejcego, jak wspomniano, udan poczciwoci byego
rewolucyonisty wkra si w jego zaufanie, Kociuszko
t opozycy swoj, z najczystszych, acz poczci nie-

trafnych, krótkowzrocznych pync pobudek, w milcz-

cym jeno objawia sposobie. Ale teraz, w pocztkach

Konsulatu, odkrywa j bez obsonek, z ca otwarto-

ci republikask. Tak np., razu jednego, na uczcie u kon-

sula Lebruna, gospodarz, odwoany chwilowo do Bona-

partego, za powrotem stamtd do swych goci, „z we-

so twarz, przed wszystkimi licznie obecnymi, gono
i z przyciskiem zawoa do Kociuszki: „Czy wiesz, ge-

nerale, e Pierwszy konsul mówi o Tobie?". „A ja—odpo-

wiedzia wrcz Kociuszko, odwracajc si tylko gow, —
ja nie mówi nigdy o nim". Chodzi pierwotnie niekiedy

Kociuszko na ogólne audyencye do Bonapartego, rezydu-

jcego po brumairze naprzód w paacu Luksemburskim,

potem w Tuileryach. Chodzi opornie, w palcych spra-

wach legionowych, cigany tam z trudem przez Knia-

ziewicza. Na tych niemiych sobie audyencyach, wedle

wiadectwa Kniaziewicza, Kociuszko „by bardzo grze-

czny, kaniajcy si, potulny i najczciej mia min
ubogiego, niepoczesnego szlachcica"; ale zbyt wyranie
bia od niego nieprzejednana, ledwo tajona niech. To te
ze swej strony, odwetowo, ju poczyna boczy si na

niego Bonaparte, i „zbliajc si do nich, zwykle mówi do

Kniaziewicza tylko, nie zwracajc uwagi na Kociuszk".
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Zwieray si tu i odstrczay od siebie przeciwiestwem

najjaskrawszem dwie biegunowo odmienne indywidual-

noci duciowe. Czu Bonaparte wyszo moraln Ko-

ciuszki, czu niemy wyrzut w szanownej postaci Pola-

ka, co naczelnictwo i dyktatur w swoim narodzie

wziwszy zamachem mioci i powicenia, nie siy i am-

bicyi, pozosta nazawsze, nietylko dla Polski, lecz dla

wiata, szlachetnym symbolem bezinteresownej cnoty pu-

blicznej i niezbrukanych adnemi postronnemi wzgldy
witych hase wolnoci narodowej i ludzkiej. A czu
te, pomimo czynionych przez siebie pierwszych ku nie-

mu kroków, niezinoon, uchylajc si, cich, zawzit
jego odporno litewsk. Odpowiada na ni dum sa-

mowiedn nieskoczenie wyszego, wiatowego geniu-

szu i potgi. Kociuszko, „czujc si równym jemu we
wszystkiem", a zapatrzony w same tylko ujemne jego

rysy moralno-polityczne, zamyka oczy na jego zjawisko-

w wzgldem siebie niewspómierno, na wielko dzie-

jowego jego powoania. Zacina si te w bezwzgld-
nem do Bonapartego uprzedzeniu i w bezwzgldnej
z góry niewierze, aby od niego kiedykolwiek wyj
mogo dobro dla Polski.

Czynic zado naleganiom Dbrowskiego, Kociusz-

ko w memoryale, podanym Bonapartemu w poowie
stycznia 1800 r., odezwa si w obronie zagroonych
dwóch legii polsko-woskich. Wykazywa niepodobie-

stwo utopienia ich w jednej naddunajskiej i prosi

o zreformowanie ich, o ile nie daoby si utrzyma
w komplecie wszystkich trzech legii, przynajmniej pod

postaci odrbnej legii woskiej. Berthier, do którego

z podobnym wnioskiem zwróci si równoczenie D-
browski, popar go w Konsulacie. W rzeczy samej, odpo-

wiadao to intencyom rzdu; gdy wprawdzie nie chcia-

no zachowa obu legii woskich, ju z uwagi na podu-

pady liczebnie ich stan czynny, lecz nie chciano te
znosi ich w zupenoci. Ze swej strony równie i Knia-

Napoleon a Polska III. 11.
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ziewicz, acz nienajlepiej wtedy z Kociuszk, a podej-

rzewany bezzasadnie o spózawodnictwo przez Dbrow-
skiego, energicznie popar jego spraw u Bonapartego

i Berthiera. Sam zreszt, pod koniec stycznia, ladem
nowego swego wodza, Moreau, bdcego ju przy armii

reskiej, musia wyjecia z Parya do swej legii. Lecz

jeszcze na samem wyjezdnem, w pimie do Dbrowskie-

go, z otwartoci rycersk, godn ich obu, Kniaziewicz

niezasuone odtrca posdzenia i czysto wzajemnego

przywraca stosunku.

Ju w pocztku lutego 1800 r., w myl pisma Ko-
ciuszki, zapada uchwaa konsulów, stanowica utwo-

rzenie z obu woskich dotychczasowych, starych, jednej

nowej legii, z miejscem zakadowem w Marsylii, jako

pierwszej legii polskiej na odzie Republiki francuskiej,

na wzór drugiej, naddunajskiej. Uchwaa zaatwiaa
rzecz dopiero w zasadzie, nie wchodzia w szczegóy;

lecz cho bya stosunkowo znacznym sukcesem, nie usu-

na przecie bynajmniej trosk Dbrowskiego. Przeciw-

nie, by on z wielu wzgldów mocno nieukontentowany,

a nawet ciko strapiony. Jeszcze krótko przedtem,

na obiedzie u Berthiera, sysza od niego, i „na przy-

sz kampani potrzeba nam bdzie ze 20 tysicy Pola-

ków", i ju gotów by udzi si nadziej „niebawem
odebra rozkaz maszerowa do Polski". A tymczasem
uchwaa lutowa obcinaa go, z posiadanych uprzednio

w obu legiach woskich szeciu batalionów, a wraz z do-

robionemi w Neapolu a z omiu, do czterech tylko ba-

talionów piechoty, ze sab artylery i jazd, cile we-

dug organizacyi naddunajskiej. Nie by Dbrowski wca-

le zbudowany t ostatni organizacy, i to dla innych

jeszcze powodów. Nie bez zasady upatrywa on w niej

osabienie narodowej odrbnoci legii, pod wzgldem
stroju, odznak, reglementacyi. Pozatem za najwicej
trapi si niepodobiestwem umieszczenia mnóstwa za-

suonych oficerów, zarówno nadliczbowych, jakote
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oczekiwanych z niewoli austryackiej, w skurczonych tak

dotkliwie kadrach. „Organizacya sprowadza nieszczcie

najstraszniejsze dla nas, — pisa w wielkiem wzburzeniu

do Kniaziewicza — bo 117 oficerów i najwiksz cz
sztabsoficerów niszczy zupenie, i batalion artyleryi, oraz

znaki polskie, które utrzymyway charakter narodowy

i pami ojczyzny '*. Mówi nawet o zamiarze zupenego

porzucenia suby, o ile nie udaoby si uzyska nie-

zbdnych poprawek. W dodatku nienajraniej gryz si

Dbrowski widokiem wielu wybitnych swoich oficerów,

pieszcych przechodzi od niego do szybko kompleto-

wanej nowej legii naddunajskiej. Nie móg te wyzby
si niejakiej spózawodniczej wobec fortunnego jej

szefa, Kniaziewicza, niechci. To te sam oddajc si

teraz ostentacyjnie pod opiek Kociuszki, korzysta

Dbrowski z ochodzenia stosunków midzy Naczelni-

kiem a niedawnym jego ulubiecem, i nie by pod tym

if wzgldem bez winy, gdy raczej przykada si do od-

strczenia Kociuszki od Kniaziewicza. Z drugiej stro-

ny, Barss, dotknity opuszczeniem swego dachu przez

„Zygmunta", jak w korespondencyi poufnej nazywa Na-

czelnika, przekraczajc nieraz dozwolon miar rozgo-

ryczenia i krytyki, a bliej w tym czasie trzymajc si
sztabu legii naddunajskiej, ponosi przeciwnie win od-

strczania Kniaziewicza od Kociuszki. Ale, koniec ko-
cem, znów winn bya najwicej trucizna wygnania i na-

rodowej niedoli, niecca takie kwasy w takich ludziach

najzacniejszych, najwyborniejszych Polakach. Zaraz

w kocu lutego 1800 r., poda Dbrowski Berthierowi

projekt naprawienia dekretu konsularnego o swojej legii.

Ofiarowa si mianowicie ca ^ruder kawaleryi" swo-

jej, wraz z artylery konn, odstpi legii naddunaj-

skiej, a natomiast da dodatkowo dla siebie trzech ba-

talionów piechoty i penego batalionu artyleryi pieszej.

.
Poczyni te usilne starania o czciowe chociaby przy-

Irócenie szczegóów narodowych w stroju legionowym,
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zabezpieczenie inwalidów polskich i t. p. Zabiega we
wszystkich tych materyach z cechujc go cierpliw

i czujn natarczywoci. Nietylko nka Bertliiera i ko-

ata bezustanku do biur ministeryalnych, ale co gów-
na, umia trafi do samego Bonapartago, z którym ka-
dego pitego dnia dekady, po paradzie, widywa si
i mówi miewa sposobno.

Ku osobie Pierwszego konsula, nazajutrz po opano-

waniu przeze naczelnej wadzy rzdowej, a w przede-

dniu oczekiwanych od niego wielkich czynów wojen-

nych, zwracay si, rzecz prosta, oczy caej legionowej

gromady polskiej. ^Wawrzyniec", albo popularniej „Wa-
wrek", jak od jego laurów ochrzcili go wtedy midzy
sob oficerowie legionowi, trzyma wszak obecnie w r-
ku losy ich wszystkich, a zarazem, tak przynajmniej im

si zdawao, losy ich kraju. Bonaparte w rzeczy samej,

jak si rzeko, nie zamyka oczu na europejsk donio-

so sprawy polskiej pod wzgldem czysto przedmioto-

wym. W pewnej mierze zachowa te pod wzgldem oso-

bistym dawn dla Polaków i broni polskiej yczliwo.
Nawet w odpornej wobec siebie postawie Kociuszki

musia uszanowa pobudki podniose i cnotliwe. Przy

czstszem teraz obcowaniu lepiej oceni i polubi pikn
prawo rycersk Kniaziewicza, nieznuon czynno wy-

trawn Dbrowskiego. Zna dobrze tgo onierza, ofiar-

no oficera polskiego. Wyczuwa górne rysy polskiego cha-

rakteru narodowego. Odnajdywa je niekiedy a w ja-

kiej przelotnej, drobnej iskierce. Kiedy temi wanie
czasy, w pocztku Konsulatu, zwiedza szkoy paryskie,

zwróci si do niego w tutejszem Prytaneum francu-

skiem modziutki studencik Miczyski, syn citego ge-

neraa, z prob o przyjcie do armii w stopniu oficer-

skim na najblisz kampani, co mu te przyrzeczonem

byo, lecz jako w biurach poszo w odwok. Gorcy
chopak, mienic si zapomnianym, strzeli do siebie,

a w pozostawionem pimie do Bonapartego wyrazi, i
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„nie chce y pod rzdem, którego naczelnik nie do-

trzymuje danego sowa". Uderzony by tym wypadkiem
Bonaparte: „ci i^)lacy — odezwa si z tego powodu —
to honor wcielony", to dusze tego samego, co Sukow-
ski, zakroju. Nie myla jednak udziela przyrzecze po-

litycznych, o których niewykonalnoci z góry by prze-

konany. Nie widzia w tem adnego celu, co dla takie-

go, jak on, realisty byo wzgldem kardynalnym; adnej
dla siebie nie widzia korzyci; owszem, namacalna^ upa-

trywa szkod, utrudnienie sobie z góry wyjcia z czeka-

jcej go ogromnej rozprawy wojennej. Ta rozprawa

przed nim otwieraa si dopiero, i to w bardzo cikich,
niepewnych warunkach. Wyniku jej nikt nie móg prze-

widzie. Na wszelki wypadek rad by Bonaparte mie
w niej do rozporzdzenia równie i bro polsk, tem-

bardziej, e ona ofiarowaa si sama, i to na warunkach

jaknajmniej obowizujcych, uoonych za poprzedniego

rzdu Ale wolaby t bro trzyma raczej w odw^odzie,

nie uy jej osobicie i nie bra przez to odpowiedzial-

noci za nieziszczalne jej nadzieje. Na tym, bdcobd
dwuznacznym dylemacie, pomidzy wstrtem do udziele-

nia faszywej uudy politycznej, a chci udzielenia

szczerej pomocy militarnej, polega obecny stosunek

Pierwszego konsula do agitujcych si spraw legiono-

wych.

Tymczasem, w pocztku marca 1800 r.. Dbrowski,
w towarzystwie wszystkich przytomnych w Paryu ofi-

cerów polskich, uda si do Tuileryów, dla zbiorow^ego

wystawienia Bonapartemu najgówniej szych swych da
wzgldem zmian ^v wieej, lutowej uchw^ale konsularnej

o legionach. Bonaparte przyj go jaknajlepiej, wysucha
yczliwie cz^-nionych sobie przeoe i przyrzek zleci Ber-

thierowi ostateczne w tym duchu zaatwienie interesu legii

woskiej. W dugiej z tego powodu z Dbrowskim roz-

mowie, wychwala zalety onierza polskiego i podnosi
z uznaniem, i w przeniesionej do Metzu legii Kniazie-
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wicza ju do d tysicy zebrao si ludzi. Jako istotnie,

ju w tydzie potem, 13 marca 1800 r., zapada nowa
uzupeniajca uchwaa konsularna o legii polskiej we
Woszech. Wydana poufnie, nie przeznaczona do ogo-
szenia drukiem, w najzwilej szej z rozmysu redakcyi

zarzdzenia czysto technicznego, przenosia ona jazd do

legii naddunajskiej, za legi wosk, kasujc w niej

take artylery konn, podnosia do siedmiu batalionów

piechoty i jednego art34eryi pieszej w piciu kompa-

niach. Tym sposobem stao si zado gównym ycze-

niom Dbrowskiego. Waciwie zyskiwa on ponad wszel-

kie spodziewanie, wychodzi ponad dawny swój etat

dwulegionowy, gdy przy obecnej sile batalionowej, na

miar naddunajsk, by uprawniony do skompletowania

nowej swej legii woskiej a prawie do 9 tysicy ludzi.

Nie poprzesta przecie na tem Dbrowski. Na gorco,^

tego samego dnia, zwróci si do Bonapartego z krót-

kiem pismem, mieszczcem dwie proby arcywane: aby

zakad legionowy przeniesiony zosta z Marsylii do Di-

jonu; i aby tym sposobem legia, przechodzc z armii

woskiej Masseny do rezerwowej Berthiera, moga wal-

czy pod bezporedni komend Bonapartego. Mdrze
planowa to Dbrowski. Gdyby i tej jego probie stao si
zado, byaby jego legia dzielia zwycistwo Marenga.

Ale tutaj spotka si z odmow. Bonaparte, dla wskaza-

nych pobudek natury politycznej, legii polskiej pod swe-

mi rozkazami w pierwszej linii bojowej mie nie chcia.

Pozosta tedy wypado przy zakadzie marsylskim i do-

wództwie Masseny.

Udao si natomiast Dbrowskiemu zaatwi po-

mylnie niektóre inne, lece mu na sercu sprawy. Wy-
musi jeszcze na Berthierze pewne poprawki w umundu-
rowaniu swej legii, wbrew niwelujcym przepisom poprzed-

nim dla naddunajskiej. Wymóg mianowicie barw trójkolo-

row polsk dla swej piechoty; wyprosi „co zielonego"

dla swej artyleryi. Wystpi równie do ministra z wa-
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nym wnioskiem ogólniejszym, w celu zamknicia raz na-

zawsze przystpu do armii niepowoanym, w rodzaju

Chadzkiewicza, Neymana i t. p., ywioom, a najpew-

niej take w celu uporzdkowania obsady oficerskiej

w obu organizujcych si legiach, bez krzywdy dla a-
dnej z nich, bez ujmy zwaszcza dla starej formacyi

woskiej na rzecz nowej i popularniejszej teraz naddu-

najskiej. Wnosi tedy ustanowienie jednego bezstronne-

go i^ bezinteresownego „punktu rodkowego" (point cen-

tral) spraw legionowych, w osobie Kociuszki, jako uzna-

nej powszechnie gowy narodu i ora polskiego. Odtd
wszyscy oficerowie polscy, szukajcy umieszczenia w le-

giach, mieliby z urzdu wprost na rce Kociuszki ska-

da swe przedstawienia i dowody, które on nastpnie

z opini swoj przekazywaby do ministeyrum wojny.

Równie i paszporty i marszruty wyjezdne miayby by
wydawane nieinaczej, jak po zgoszeniu si do Kociusz-

ki i otrzymaniu od niego stosownego zawiadczenia.

W tym czasie, pod koniec marca 1800 r., Kniaziewicz

ze swej kwatery w Metzu wpad na dni kilka do Pary-

a celem przypieszenia patentów, broni i mundurów
dla swojej legii. Równoczenie Berthier, powoany do

komendy armii rezerwowej, ustpi z ministeryum. Te-

k po nim obj Carnot, wrócony z fructidorowego wy-

gnania dziki przewrotowi brumaira, i zaraz posunity

przez Bonapartego na wydatne stanowisko w wydziale

wojennym. Wniosek Dbrowskiego niezwocznie, w po-

cztku kwietnia, wprowadzony zosta w wykonanie, acz-

kolwiek z pewmem ograniczeniem. Zarzdzono mianowi-

cie, i oficerowie polscy, zamieszkali w departamencie

Sekwany i okolicznych, referowa si maj do Kociusz-

ki; i natomiast zamieszkali bliej Metzu albo Marsylii

mog udawa si bezporednio do Kniaziewicza albo Db-
rowskiego.

Mimo to Kociuszko pozosta oczywicie sercowym

orodkiem" rzeczy legionowych. Z posuszestwem sy-
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nowskiem zgaszali si do niego modzi oficerowie. On
z ojcowsk mioci opiekowa si icli losem. Poumie-

szcza wtedy w legiach wielu ludzi zacnych a nawet

niepospolitych. Tak, midzy innymi, podówczas to, wio-

sn 1800 r., zgosi si do niego póniejszy genialny ma-

tematyk i myliciel, Wielkopolanin Józef Hoene-Wro-
ski, niegdy przy jego boku oficer artyleryi na Czystem

i pod Maciejowicami, który, skuszony potem protekcy
Suworowa i sub rosyjsk, opuci j obecnie, przyw-
drowa do Parya, ze skruch, „wyspowiada sw^oje grze-

chy" przed Naczelnikiem, i jako modzieniec „wiele nau-

ki majcy", polecony by przez niego Dbrowskiemu
w stopniu porucznika na adjutanta artyleryi legii wo-
skiej, Kociuszko unika wprawdzie dotychczas bezpo-

redniego odwoywania si do Berthiera, jako prawej r-
ki Bonapartego. Zawsze jednak cieszy si nalenym so-

bie wysokim szacunkiem w ministeryum wojny. Mia tam

zreszt, jak wspomniano, jeszcze z czasów rewolucyjnych,

starego przyjaciela, Arcona, synnego inyniera i pisa-

rza wojskowego, teraz wpywowego czonka Senatu i Ra-

dy wojennej. Zwaszcza za od chwili objcia ministeryum

wojny przez Carnota, z którym równie dawniejsze -
czyy go stosunki, nie omieszkiwa Kociuszko udawa
si wprost do niego w biecych sprawach legionowych.

Czyni to zawsze z bezstronnoci wysz ponad wszel-

kie zatargi wewntrzne, z pieczoowitoci jednakow
dla obu legii. Dbrowskiego i Kniazipwicza. Obiedwie

tymczasem na wycigi organizoway si i gotoway do

wzicia czynnego udziau w podejmowanych ju na ca-

ym froncie krokach wojennych. Pierwsza, rozrzucona po

E,ivierze, z zakadem w Marsylii, mocno jeszcze szarp-

nita po ostatnich cikich przeprawach, wybieraa si

na wznowione walki wiosenne we Woszech. Druga,

z Metzu, jeszcze w modych swych kadrach niewyko-
czona, ju wyruszaa na wielk kampani w Niem-

czech.
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W rzeczy samej, wojna w penym ju bya toku na

obu fcerenach, poudniowo-niemieckim i pónocno-wo-
skim. Offensywa armii reskiej, nakazana przez Bonapar-

tego w kocu marca, podjt zostaa z pewnem opónie-
niem w kocu kwietnia 1800 r. Moreau, przekroczywszy

Ren, w bitwie pod Stockacliem i dalszych pomylnych
potyczkach, zepchn armi austryack Kraya a za Ulm,
i posuwa si zwolna, lecz skutecznie, naprzód w cigu naj-

bliszych miesicy wiosennych, operujc nieco ociale,
urywkowo, ze starowieck rozwag, ale ze staem na-

ogó powodzeniem. Fatalny natomiast obrót wziy rze-

czy we Woszech. Massena, wystawiony na atak dwakro
liczniejszych wojsk austryackich Melasa, wnet sam od-

city z prawem skrzydem szczupej awej armii, pod ko-

niec kwietnia zablokowany zosta w Genui. Po upornej

obronie, przy udziale te paruset Polaków, zmoony go-
dem, posiwiay podobno w cigu tych kilku tygodni

pomimo elaznej swej energii musia w pocztku czerwca

1800 r. podda miasto Austryakom, nado zaszczytnych zre-

szt warunkach konwencyi, nie kapitulacyi, wyprowadzajc
zaog francusk z broni w rku do Francyi. Po zamkniciu
Masseny w Genui, jego szef sztabu Suchet dotrzymywa
musia pola z resztkami stopniaej do paru ju tylko dy-

wizyi armii woskiej. Znalazy si tu równie, w dy-

wizyi generaa Garniera, pozostae jeszcze w szeregu

zndzniae szczty legii Dbrowskiego, okoo tysica za-

ledwo ludzi, pod szefem batalionu Biaowiejskim. Brako
bowiem zgoa na tym froncie generaów legionowych, gdy
Dbrowski by jeszcze w Paryu, Kniaziewicz nad Re-

nem, Rymkiewicz w ziemi, Wielhorski w niewoli, a je-

dyny przj^tomu}?- Jabonowski, ..wyrzekajc si Polaków",

wola wzi komend brygady francuskiej. Suchet, ze

szczupemi swemi siami, wyparty przez Melasa a za

Nizz, nad Var, manewrowa z wielk bied, albo ra-

czej wywija si nieprzyjacielskiej przewadze, grocej
u wtargniciem z tej strony do serca Francyi.
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Wobec podobnych warunków, rzecz niecierpic

zwoki stawaa si obecno samego Bonapartego we
Woszech. Nie przychodzio mu to atwo. I tym razem,

jak niemal zawsze, póniejszy wietny jego sukces prze-

soni istotne skryte trudnoci i niebezpieczestwa mier-

telne. Nie wybrn jeszcze Pierwszy konsul z fatalnych

skutków ndznej gospodarki dyrektoryalnej. Z duym
te kopotem zbiera teraz armi rezerwow, liczc do-

piero niewiele ponad 40 tysicy ludzi. Nie by jeszcze

naprawd panem wszechwadnym, i dla wyproszenia so-

bie niezbdnych posików od Moreau, musia dopiero po-

sya mu jego osobistego przyjaciela, Carnota, do kwatery

gównej reskiej. Ale zwleka duej nie móg i w pocztku
maja 1800 r. opuci Pary, udajc si do armii rezerwo-

wej. Zostawia zbierajc si za jego plecami w stoli-

cy, natychmiast po jego wyjedzie, utajon konspiracy

najpierwszych w rzdzie ludzi, czekajcych tylko poli-

nicia si jego w kampanii, aby wywróci go i zgu-

bi. Tak bdzie odtd za kadym razem, ilekro on wy-
biera si bdzie na wypraw wojenn. Jak teraz

w 1800 r., tak samo potem, w 1805, 1806, 1809, 1812,

1818 r., rachowa si bd w Paryu z otwart zawsze

moliwoci jego poraki, jeli nie nagego bitewnego

zgonu, i budowa na tem tajne widoki nowego porzd-
ku rzeczy, a nie wybije nareszcie, w 1814 r., godzina

ziszczenia tych rachub i widoków. To by skutek ko-

nieczny nieustatkowania potgi, stojcej nie na od-

wiecznej podwalinie dynastycznej, lecz na wysiku, cho-
by najogromniejszym, jednego czowieka. To by te
zawsze nienajmniejszy ciar i hamulec, ród wielu

innych, przytaczajcych i krpujcych wiatowe jego

przedsiwzicia.

Tymczasem Bonaparte, w drugiej poowie maja,

1800 r., wzorem, jeli nie szlakiem hannibalowym, prze-

bywszy niedostpne wyyny alpejskie, najniespodziewa-

niej spad z armi swoj do Piemontu. Natychmiast ruszy
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std dalej ku Lombardy!, roztrcajc napotykane oddziay

Austryaków, spiesznie wstecz cigajcych si na jego

przyjcie. W pocztku czerwca, witany tryumfalnie, jak

przedtem Suworow, wszed do oswobodzonego powtór-

nie Medyolanu. Wprawdzie nie zdy ju na czas z odsie-

cz dla Masseny, ale w dni niewiele wzi srogi za niego

odwet. W poowie czerwca 1800 r. zderzy si na po-

lach Marenga z gówn armi Melasa, i po walce nad-

zwyczaj krwawej i zmiennej, sam zrazu zaskoczony ata-

kiem liczniejszego przeciwnika i cakiem ju rozbity,

szczliwym w ostatniej chwili obrotem rzeczy wietne
odniós zwycistwo. Legionici polscy, którym nigdy

dotychczas nie bya dan upragniona okazya walczenia

w masie bezporednio pod okiem generaa Bonapartego,

którym nastpnie, za cesarza Napoleona, taka okazya

wymknie si jeszcze pod Austerlitzem, a nadarzy si
dopiero po raz naj pierwszy, w najlepszym i najzdrow-

szym sposobie, w pierwszej kampanii polskiej, pod Fried-

landem, nie mieli równie monoci wzicia udziau w ni-

niejszej, jedynej batalii Pierwszego konsula na bojo-

wisku Marenga. Znaleli si tu jedynie w armii fran-

cuskiej, jako przygodni uczestnicy sztabowi, Woodko-
wicz i Laroche, Za niestety i tym razem peno znowu
polskiego onierza bi si tu musiao po stronie prze-

ciwnej, zwaszcza w pukach kawaleryjskich austryac-

kich, których impetyczna szara najmocniej zachwiaa
zrazu Francuzów i omal nie wydara im zwycistwa.

Przy samym nawet boku Melasa odznaczy si waleczno-

ci ulubiony jego adjutant, major huzarów cesarskich,

Aleksander Sukowski, brat przyrodni rozszarpanego pod

Kairem Józefa.

Jednakowo Bonaparte zdobyt prawie cudem wy-
grane Marenga drogo musia okupi. Straci tu blisko

trzeci cz caej swej armii; a by i nadal liczebnie

wci sabszy od wojsk austryackich we Woszech. Sko-

rzysta te skwapliwie z chwilowej paniki nieprzyjacie-
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la dla zawarcia zaraz nazajutrz dogodnego zawieszenia

broni dla Wocli, bez ujmy zreszt dla operacyi w Niem-
czech. Moc tego mdrego rozejmu obowizywa on Austrya-

ków do oprónienia ledwo zdobytej Genui, caej Cyzalpiny

i wycofania si a za Mincio, przez co jednym zamachem
przekrela caoroczne ich przewagi i korzyci na pówyspie.

Powróciwszy do Medyolanu, w ponownem pimie do ce-

sarza Franciszka z pokojow owiadczy si gotowoci,
ofiarujc mu powrót polubowny do paktów campofor-

mijskich. Zarazem szybko zaj si przywróceniem zmar-

twychwstaej Republiki cyzalpiskiej. Ustanowi dla jej

reorganizacyi Konsult prawodawcz, pod przewodnict-

wem byego ministra Petieta, jako penomocnika francu-

skiego. Zaprowadzi te w Medyolanie Komisy rzdzc
tymczasow, pod prezydency Melziego, zamienion nastp-

nie na mniejszy Komitet rzdzcy. Wreszcie, zda\^^szy Mas-

senie dowództwo nad zczon armi rezerwow i wosk,
w dziesi dni po Marengu popdzi do Parya, gdzie

stan z powrotem ju w pocztku lipca. Ca kampani
w kilka zaledwo odby tygodni. Spieszy si tak bardzo,

bo nie by pewnym Parya, gdzie nad jego pracowano

zgub, bo nie by jeszcze bynajmniej pewnym swej wa-
dzy, któr zdoby przemoc i podstpem, i tak samo

móg straci. Dla ustalenia jej, po wielkiem a niezb-

dnem zwycistwie, teraz z kolei niezbdnie trzeba mu
byo pokoju. Nie móg ani sam dalej zwycia, gdy
jeszcze ryzykowaby zbyt wiele przez dusz w stolicy

nieobecno; ani te zwycia zanadto przez innych,

gdy w ten sposób gronych hodowaby sobie spóza-

wodników. Nigdy on wojny dla samej nie prowadzi

wojny. Ale nigdy bodaj tak mocno nie poda pokoju, jak

wanie w porze niniejszej, wracajc z Marenga. Odtd
to waciwie polityk wygórowa w nim nad generaem.

Tak wic, niezwocznie po powrocie do stolicy, wi-

tany tryumfalnie z powodu odniesionego piorunujcego

zwycistwa, lecz bynajmniej tern nie zalepiony, Pierwszy
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konsul spowodowa zawieszenie broni, w poowie lipca,

równie i midzy Moreau a Krayem, na teatrze wojny

niemieckim. Z przybyym do Parya wysacem peno-
mocnym austryackiiii, Saint-Julienem, przywocym wy-

mijajc odpowied cesarsk, wda si zaraz w roko-

wania pokojowe. Saint-Julienowi towarzyszy mody
a przechytry majoi" austryacki, hr. Neipperg, uywany
odtd do misyi najdraliwszych, jak teraz w Paryu,
tak póniej w Warszawie, a w którym nikt nie móg
przewidzie przyszego sukcesora Napoleona, drugiego

maonka cesarzowej Maryi-Luizy. Ukadni Austryiicy

zgodzili si tejn atwiej na wejcie w rokowania pacyfikacyj-

ne z Pierwszym konsulem, i mieli sobie tajnie zlecone od

Thuguta zyskiwa przez przeduenie rozejmujaknajwicej
na czasie dla zbroje. Ju w kocu lipca 1800 r. podpisane

te zostay w Paryu preliminarze pokoju, na podstawie

campoformijskiej. Hyy one w gruncie rzeczy, ze strony

austryackiej, podobnym manewrem dylatoryjnym, jakim

przed trzema laty miayby zosta pierwotnie prelimina-

rze leobeskie. Byy podobnie obliczone nietyle na po-

kój, ile na dalsz wojn. Za jeszcze bardziej pod tym
wzgldem obecne ukady paryskie austryackiego nego-

cyatora, Saint-Juliena, po Marengo, imieniem pobitego ce-

sarza Franciszka, w 1800 r., byy podobne do póniej-

szych
,
po szeciu leciech, ukadów paryskich rosyjskie-

go negocyatora, Oubrila, po Austeriitzu, imieniem po-

bitego cesarza Aleksandra, w 1806 r. To te zupe-

nie tak samo, jak w nastpstwie formalnie zawarte

w Paryu preliminarze pokoju francusko-rosyjskiego,

midzy cesarzem Napoleonem a Oubrilem, ju z góry

przeznaczone bd rozmylnie na odmow ratyfikacyjn

petersbursk, tak samo teraz, zawarte w Paryu preli-

minarze pokoju francusko-austryackiego, midzy Pierw-

szym konsulem Bonapartem a Saint-Julienem, ju z gó-

ry rozmylnie byy skazane na odmow ratyfikacyjn

wiedesk. Równoczenie nawizane byy przez Bona-
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partego zabiegi pokojowe pod adresem Anglii. Nie u-

dzi si on zapewne co do ich skutecznoci. W kadym
razie, zwasnych dowiadcze leobesko-campoformijskich

znajc wybornie krt taktyk tliugutowsk, nie ywi
zbytniej wiary w szczero pokojow Austryi i zawcza-

su przewidywa odrzucenie przez ni preliminarzów pa-

ryskich. To te ze swej strony nie omieszkiwa zawczasu

na tak ubezpieczy si ewentualno. Tedy zawczasu, po-

nad gow Austryi i Anglii, w inn zupenie mierzy

stron, zabiera si wygra inny, waln}' atut politycz-

ny: wyciga rk ku Rosyi.

lU.

Pooenie Rosyi, zarówno wewntrzne jak ze-

wntrzne, wystawiao temi czasy obraz niesychanego

zamtu. Rozgrywa si tam ostatni akt burzliwych rz-

dów Pawa, ju nadciga ponury ich kres. Coraz bar-

dziej gmatway si zdrowe a chorobliwe myli i chce-

nia w zdegenerowanej duszy imperatora. By on wido-

mie spychany w przepa przez wasne zboczenia nie-

zrównowaonej psychiki samowadczej. A by te tajnie

podniecany do wybryków samowoli, podjudzany z roz-

mysu, przez najblisze otoczenie, pragnce zgubi go
naprzód w opinii, jako tyraskiego szaleca, i nastpnie
tern acniej utrci. Wkrótce sta si Pawe postrachem

Rosyi, dziwadem Europy. Arbitralnoci bezprzykadn
i nieobliczaln zrazi sobie wierzchoki spoeczestwa
rosyjskiego, szlacht, magnatery, generalicy, biuro-

kracy, sugi przeszego, przyszego i nawet teraniej-

szego panowania. Zrazi sobie cerkiew prawosawn sto-

sunkiem dziwacznym, nietyle przyjaznym, ile protekcyj-
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nym, do kocioa rzymskiego. Zaci si do ostateczno-

ci w upodobaniu do maltaskiego swego wielkomistrzo-

stwa. Obranemu wieo na conclave weneckiem papieo-

wi Piusowi VII ofiarowa schronienie w Petersburgu.

Zyskany osobicie przez niepospolitego o. Gabryela

Grubera, Pawe nagle zla sw opiek na jezuitów po-

ockich, przygarnitych ongi przez Katarzyn, po kasa-

cie zakonu w. Ignacego. Domaga si natarczywie przy-

wrócenia zakonu od Stolicy apostolskiej; odda mu akade-

mi wilesk i szkolnictwo w guberniach polskich, celem

duchowego zjednoczenia ich z imperyum. Tak wic, oso-

bliwszym sposobem, sam car pozwala odradza si starej,

niewykorzenionej w Towarzystwie Jezusowem, possewi-

nowej uudzie poczenia obojga kocioów, nawrócenia

Wszechrosyi.

Najgroniejsze atoli powikania Pawe przy wa-
snem rodzinnem spotyka i zaostrza ognisku. W na-

stpcy swoim, pierworodnym W. Ksiciu Aleksandrze,

cigle widzia przeznaczonego sobie wol nieboszczki

matki zastpc. Roztacza baczno nieufn nad dwo-

rem wielkoksicym, gdzie w rzeczy samej niewszy-

stko w pospolitych odbywao si karbach. Przestrzeony

zosta, podobno najpierw przez wszechwiedzcego o. Gru-

bera, o zachodzcych tam bardzo niezwykych stosun-

kach, o romansie modziutkiej W. Ksiny Elbiety z Ada-

mem Czartoryskim. Przecinajc szalon t miostk, uprze-

dzajc przeAvidywane ju std skutki, Pawe nagle wypra-

wi Czartoryskiego na dalekie poselskie wygnanie, do

dworu sardyskiego. Z powodu draliwego tego zaj-

cia, musia mody ks. Adam suy odtd we Woszech
dyplomatyczn asyst pogromcy legionów polskich, Su-

worowowi. Musia nastpnie, wraz z królestwem sardy-

skiem, chroni si a gdzie na poudnie pówyspu przed

odgosem gromów Marenga. Ale dziki temu te wo-
skiemu swemu zesaniu, uchroniony zosta od obecnoci

przy niebezpiecznych powikaniach i okropnych w ko-
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CU przeprawach, gotujcych si nad New. Przez swój

przymusowy std wyjazd, jak ongi bliski jego powino-

waty, stolnik Poniatowski, ród podobnych poniekd ro-

mansownych warunków, odesany stamtcjd przed czter-

dziestoleciem, w przededniu zamachu na Piotra III, tak

samo obecnie Czartoryski szczliwie unikn asystowa-

nia przy zamachu na Pawa I. Albowiem w Petersbur-

gu, tradycyjnym, nieuniknionym trybem, wnet rzeczy

spiskow potoczyy si kolej. Czartoryski, przyjaciel

Aleksandra i kochanek jego ony, tak dziwacznemi, po-,

dwójnemi wzy by wprawdzie najcilej zbliony do

pary wielkoksicej. Pozosta nawet i nadal, z Woch,
w najtajniejszej z obojgiem, z W. Ksiciem i z Elbie-

t, korespondencyi. Mimo to jednak nie by on zgoa
wtajemniczony w powane sprawy konspiracyjne, które

Aleksander, znacznie od niego modszy, lecz ju znacz-

nie trzewiej szy, prowadzi samorzutnie z wytrawnymi
w tych robotach Rosyanami.

Dwa byy mianowicie, nastpujce po sobie spiski

przeciw Pawowi: pierwszy, nieudany, polityczny, wice-

kanclerza Panina, w 1800 r.; drugi, speniony, wojsko-

wy, generagubernatora petersburskiego Pahlena, w 1801 r.

Obadwa zrodzone byy bezporednio z gwatownego we-
wntrznego napicia, lecz uwarunkowane te porednio

przez wpywowe spryny zewntrzne. W szczególnoci

pierwszy spisek by poczty na tle ostrego przesilenia

w polityce zagranicznej rosyjskiej, wynikego ju pod

koniec 1799 r. W tym czasie zaznaczy si mianowicie

zwrot nawskro nieprzychylny w wieym stosunku

sprzymierzeczym pomidzy Rosy a Austry i Angli.

Stosunek sojuszniczy wzgldem Austryi, nienaturalny w sa-

mym zarodzie i przeciwny osobistym nastrojom Pawa,
jak zaznaczono, przeszed szybko z serdecznoci do cho-

du, a wreszcie, pod wraeniem klsk rosyjskich w Szwaj-

caryi, zamieni si na gorzki al i srog pasy. Jedyn
nici, czc dwory petersburski a wiedeski, pozostao
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maestwo palatyna wgierskiego Józefa z W. Ksin
Aleksandr. Alici niebawem std nawet najjadowitsze

wyniky zatargi. Zwizek maeski pobogosawio-
ny by w Gatczynie, w kocu padziernika 1799 r.,

wedle obrzdku obu kocioów, gdy Pawe, pomimo
rzekomych swych skonnoci rzymskich, oczywicie ani

sysze nie chcia o porzuceniu wiary prawosawnej
})rzez ulubion córk. lubu katolickiego udzieli arcy-

biskup lwowski, Kicki, umylnie przybyy w tym celu do

Petersburga, w towarzystwie czterech kanoników i wi-
ty polskiej. Dao to zaraz pochop do pogosek o odbu-

dowaniu Polski przy Rosyi, co jawn byo niedorzecz-

noci, oraz o widokach rosyjskich na Galicy, co mia-

oby pewn podstaw w zaznaczonych wczeniejszych

wielkoksicych pomysach zaczepnych Pawa przeciw

Austryi. W dodatku, skoro tylko moda para zjechaa

z Petersburga do Pesztu, rozeszy si wieci o zgotowa-

nem jej tam przez Wgrów nadzwyczaj gorcem przyj-

ciu, a zwaszcza o niezwykej popularnoci modej pala-

tynki ród tamecznej prawosawnej ludnoci sowia-
skiej. Zaraz te zaczto przebkiwa o widokach rosyj-

skich na oderwanie Wgier. Byo to znowu w pewnej

zgodzie z dawniejszemi w tej mierze pogldami Pawa.
Nadomiar podobne pogoski tem wicej daway do my-
lenia i tem ywsz budziy podejrzliwo w Hofburgu

wiedeskim, i na Wgrzech nurtoway wtedy istotnie

prdy konspiracyjne, przed paru zaledwo laty krwawo
stumione przez Austry. Te spiski i te represye, bdce
w niejakiej stycznoci z Galicy, stanowiy te punkt wyj-

cia owych zaprzeszorocznych pomysów rewolucyjnych

galicyjsko-wgierskich, o których poprzednio bya mowa,
poddawanych emigracyi polskiej w Paryu przez rzd dy-

rektoryalny francuski. Obecnie rodzia si obawa, czyli,

za porednictwem W. Ksiny-palatynki, te denia po-

wstacze wgierskie nie poszukaj sobie i nie znajd
oparcia w rzdzie cesarskim rosyjskim. Przyczay si

:,';)>oleoii a Polska III. 1>



186

tu take tajne rozdwiki czysto rodzinne midzy dwo-

rem petersburskim a wiedeskim. Palatyn Józef, lubia-

ny przez Pawa, nie by w askach u Franciszka, zawsze

wielce podejrzliwego wzgldem swych braci. Za pala-

tynka Aleksandra, uderzajco podobna do swej ciotki

austryackiej, nieboszczki cesarzowej Elbiety, bardzo le
bya widziana przez drug on swego szwagra a wu-

ja, cesarzow Mary-Teres. Do, e stosunek wzajem-

ny dwóch sprzymierzonych dworów cesarskich sta si

niebawem naprony w najwyszym stopniu. Jednocze-

nie raptownemu pogorszeniu ulega stosunek Rosyi do

Anglii, zwaszcza po porakach broni rosyjskiej we
wspólnej z Anglikami niefortunnej wyprawie do Ho-

landyi. Na dobitk, niebawem wynik najdraliwszy za-

targ anglo-rosyjski o oblegan Malt, która lada chwila

z rk francuskich wpa musiaa w angielskie, a o któ-

r, jako o wasno swoj wielkomistrzowsk, bezwarun-

kowo upomina si Pawe. Wkrótce te nastpio odwo-

anie wszystkich wojsk rosyjskich z Zachodu. Eównao
si to faktycznie wycofaniu si Rosyi z koalicyi.

Pooenie przedstawicieli koalicyjnych w Petersbur-

gu, Cobenzla i Whitwortha, stawao si wrcz niemo-

liwem. Ostrony Austryak znosi cierpliwie swe „m-
czestwo petersburskie", a nie zosta std usunity,

prawie wyrzucony. Natomiast mielszy Anglik, majc
przez pienidze i wiatow kochank rosyjsk blisze

wstpy za kulisy nadnewskie, wda si w dojrzewajc
tam awantur spiskow. Sza wtedy w rzdzie tamecz-

nym walka zacita midzy ambitnym i zdatnym mem
stanu, Paninem, powoanym przez cara z ambasady ber-

liskiej na wicekanclerstwo w Kolegium spraw zagra-

nicznych, a sprytnym i ndznym dworakiem, Rostop-

czynem, zaufanym sekretarzem spraw zagranicznych

przy osobie Pawa, a wnet prezesem tego Kolegium.

Panin poszuka zblienia si z W. Ksiciem Aleksan-

drem; odway si i potrafi wcign go w pierwszy
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spisek przeciw wasnemu koronowanemu ojcu. Ale

spisek, uoony przez Panina, w porozumieniu z Whit-

worthem, nie dojrza do wykonania. Co wicej, pono

znów dziki czujnemu o. Gruberowi, jakowa o tym
pierwszym spisku gucha do cara przenikna wiado-

mo. Nastpio brutalne przegnanie Whitwortha z Pe-

tersburga i zerwanie stosunków anglo-rosyjskich. Utrzy-

ma si do czasu cudem zrcznoci Panin, lecz pochowa
gboko musia sprzyjajce Anglii i koalicyi zamysy.
Rostopczyn natomiast, skwapliwe narzdzie carskich na

Austry i Angli gniewów, zosta tem samem obecnie

gównym sternikiem gwatownego nawspak zwrotu poli-

tyki carskiej. Ten za zwrot przeciwaustryacki i prze-

ciwangielski z natury rzeczy pociga Pawa w przyjaz-

nym Francyi kierunku. Tym sposobem subista Ros-

topczyn, przyszy, za Aleksandra, zajady francuzoer-

ca, stawa si tymczasem, za Pawa, gorcym francuzo-

filem, i jako gówny obecnie kierownik polityki zagra-

nicznej w Petersburgu, zapala si do Bonapartego, któ-

rego potem w Moskwie bdzie podpala. W tem wszy-

stkiem za najgodniejsz byo uwagi rzecz, i niniej-

szy, tak gwatowny zwrot napozór tylko wydawa si
jakim przygodnym, czysto osobistym wyrazem nieobli-

czalnej impetycznoci Pawa. W rzeczywistoci za by
on wyrazem gbszych instynktów polityki rosyjskiej,

ywioowych jej wstrtów do Austryi i Anglii, na tle

wasnych de zachannych ku zachodniemu i poudnio-

wemu sowiastwu z jednej, a zdobyczom azyatyckim

z drugiej strony, ku Bakanom, Dardanelom, Indyom,

ku bliszemu i dalszemu Wschodowi. W tem gbszem
znaczeniu, Pawe samodzierca, wyamujc si znienacka

z koalicyjnego obozu i podajc rk sojusznicz Francyi

republikaskiej, pomimo ca sw^ anormalno duchow,
stawa si mijnowolnym wykadnikiem wyszego ponad

jego zachciank, mocarstwowego cienia Rosyi nowo-

ytnej.
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Rzd paryski w lot pochwyci tak pomyln dla

siebie konjunktur petersbursk. Talleyrand, przez za-

przyjanionych wielkopaskich emigrantów francuskich

nad New, przez posane tam adne aktorki francuskie,

a nienajmniej te przez sute apówki, trafi do Rostop-

czyna oraz drugiego faworyta carskiego, uhrabionego

balwierza, Kutaisowa. Co gówna, Bonaparte umia
zrcznym gestem trafi do samego cara. W lipcu 1800 r.,

przystpujc do niepewnych z Saint-Julienem ukadów,
nagle zaofiarowa Pawowi bezinteresowne odesanie

jeców rosyjskich, w liczbie okoo 6 tysicy, znajduj-

cych si we Francyi. Zarazem, w opinii publicznej i pra-

sie paryskiej, wbrew mciwym dotychczas wstrtom do

Suworowa i jego odactwa, barbarzyskich zwycizców
z pod Trebbii i Novi, pocza ostentacyjnie, z natchnie

rzdowych, wystpowa pochlebna yczliwo dla Rosyi

wogóle a Pawa w szczególnoci. Tak nawizane zosta-

o pierwsze zblienie midzy rzdem konsularnym a car-

skim. Byo to w sam por, gdy wanie, jak byo do

przewidzenia, Thugut odmówi ratyfikacyi zawartych

preliminarzy, zamykajc dla pozoru w fortecy ich spraw-

c, koza ofiarnego Saint-Juliena. Zaproponowa nato-

miast zbiorowe, kongresowe, o pokój powszechny uka-

dy w Lunewilu. Byo to jakby drugie wydanie gry kon-

gresowej rastadzkiej. Ale Bonaparte nie da z sob ar-
towa. Natychmiast, z kocem sierpnia, wymówi zawie-

szenie broni i pchn naprzód armi resk Moreau. Tym
sposobem wymusi ustpliwo Austryi, spowodowa
ostateczny upadek Thuguta oraz przysanie jego nastpcy,

wieo wypdzonego z Petersburga, a znanego sobie z Cam-
poformio, Ludwika Cobenzla, dla niezwocznych rokowa
pokojowych, do Parya i Lunewilu. Wzamian za to,

oraz za wydanie kilku wanych fortec przez Austrya-

ków, zgodzi si, we wrzeniu, na pj'zeduenie rozejmu

a do koca listopada 1800 r. Do tego czasu spodzie-

wa si znacznie posun napoczte z Pawem stosunki
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i tdy wywrze nacisk stanowczy na pacyfikacy Austryi

i losy Europy.

Jednakowo realizacya rosyjsko-francuskiego zbli-

enia postpowaa piei-wotnie bardzo wolno. Pomidzy
Pary a Petersburg wpycha si, ile tylko móg, obu-

stronny przyjaciel, „uczciwy porednik", Berlin. Podob-

nie jak przedtem Dyrektoryatowi, tak teraz Konsulato-

wi, skwapliwie ofiaroway Prusy swoje usugi poredni-

czce wzgldem Rosyi. Szo im o dwie rzeczy. Szo na-

przód o to, aby, poredniczc, moliwie odwlec i zepsu
sam cel poredniczenia, zwizek francusko-rosyjski, za-

chowujc sobie monopol sojuszniczych z Rosy stosunków.

Szo nastpnie o to, aby za takie osobliwsze porednictwo

wzi moliwie grub zapat, zdobycz hanowersk i in-

ne, hegemoni w Niemczech pónocnych. Brudc w tym

duchu w Petersburgu, rzd berliski nadomiar, w teje

dwoistej myli mcenia i wyzysku, a zarazem dla zwich-

nicia misyi pokojowej Cobenzla, w padzierniku 1800 r.

na miejsce starego, zuytego Sandoza, wyprawi nowe-

go posa do Parya. By nim za nikt inny, jeno stary

Polaków znajomy, Luccliesini. Ale Pary nie by War-
szaw, ani Stanisawem-Augustem Bonaparte. Mia o tern

na wasnej skórze przekona si Luccliesini. Przed trze-

ma ju laty, jak wspomniano, spotka si on po raz

pierwszy w Bologni z generaem Bonapartem. Teraz sta-

Avajc przed Pierwszym konsulem, chcia zrazu familiar-

nie we -woskim do przemówi jzyku, lecz ostro skar-

cony za ten nietakt, w naleyte ujty karby, z nalen
niewiar i pogard by odtd traktowany przez Bona-

partego, przenikajcego równie dobrze i posa, i jego

mocodawców. Co wicej, Lucchesini — który zreszt, ze

starego przyzwj^czajenia, nie zaniedbywa nad Sekwan
i w polskich "wszy i szkodzi sprawcach,—zaraz wzity
tu zosta w troskliw opiek policyi paryskiej. Przeku-

piono jego sub, podsunito mu tajnego agenta na pry-

watnego sekretarza, wydostano jego cyfr. Obnaono
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szpetne jego i ony najskrytsze sekreta domowe i równie

szpetne .polityczne. Stale kopiowano i decyfrowano naj-

poufniejsz jego z Berlinem korespondency, która te
w piknych odpisach, przedstawianych regularnie Pierwsze-

mu konsulowi, przechowaa si dodzidnia w paryskiem ar-

chiwum spraw zagranicznych. Tym sposobem Lucchesi-

ni, odsaniajc mimowoli ca nago istotnych widoków
pruskich, w cigu szecioletniego posowania swego

w Paryu, a do 1^06 r., t. j. a w sam przeddzie klski

jenajskiej, te przygotowywa grunt do tej okropnej ka-

tastrofy Prus. By w tem jakgdyby odwet dziejowy za

jego dawne, przed dziesicioleciem, posowanie w War-

szawie, poprzedzajce katastrof drugiego podziau Pol-

ski. Za dalszym jeszcze bdzie odwetem, kiedy tene
Lucchesini, ju po doszcztnem zgromieniu Prus, wy-
parszy si ich zupenie i fagasujc na wyebranym
urzdzie w subie dworskiej ich pogromcy, cesarza Na-

poleona, odda mu i straci jedynego syna w subie
wojskowej napoleoskiej, oniemal w walce o odbudow
Polski.

Wszczte przez Pierwszego konsula zblienie fran-

cusko-rosyjskie byo jednak nietylko krzyowane ze stro-

ny Berlina. Byo równie silnie hamowane w Petersbur-

gu, przez tameczne ywioy koalicyjne, zwaszcza anglo-

filskie, pod umiejtnym kierunkiem Panina. Ale i Bona-

parte ze swej strony najmocniejszych tam uy spryn,
aby pomimo tych wszystkich przeszkód do samego do-

trze Pawa. Z wpywowym przyszed mu sukursem po-

zyskany dla niego temi czasy szczególniejszy sojusznik,

tak bardzo przez cara ceniony genera jezuitów, o. Gru-

ber. Ju bowiem wtedy Pierwszy konsul, przewidujc

konsolidacy swej wadzy, podczas ostatniego swego, za

kampanii pod Marengo, pobytu we Woszech, poczyna
nawraca ku Kocioowi, ku nowoobranemu papieowi
Piusowi VII Chiaramonti, ku przyszemu konkordatowi

z Rzymem. Pawe za równoczenie, w przyjaznej z Piu-
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sem VII korespondencyi, tytuujc go „Ojcem witym",
tytuowany przeze „ukochanym synem", jak wskazano,

wyprasza i zyskiwa od niego kanoniczn restytucy To-

warzystwa tlezusowego. Koniec kocem, Bonaparte po-

stawi na swojem i wszed nareszcie w bezporedni
z carem styczno. W padzierniku 1800 r. Pawe za-

twierdzi najtajniejszy memorya Rostopczyna o cisym
zwizku francusko-rosyjskim i wspólnej wielkiej akcyi

przeciw Anglii, kosztem wspólnego podziau Turcyi. Za-

razem wyprawiony zosta do Parya umylny wysan-
nik carski, genera Sprengtporten, celem uoenia kon-

wencyi w sprawie ofiarowanego przez Bonapartego

zwrotu jeców rosyjskich. Francya konsularna stawaa
si przedmiotem coraz ywszego zajcia i sympatyi,

Anglia coraz wikszej nienawici na dworze carskim.

Angloman Panin w ostateczn popad nieask. Nastp-
ca jego na wicekanclerstwie, Koyczew, który ongi

w Berlinie ukada si z Caillardem, zosta teraz prze-

znaczony na misy nadzwyczajn do Parya, dla bezpo-

rednich imieniem carskiem rokowa pokojowych z Pierw-

szym konsulem. W grudniu 1800 r., Bonaparte i Pawe
wystosowali do siebie pierwsze, nader znamienne, a skro
przyjacielskie, pisma odrczne. Poza bliskim, obustronnie

popieranym pokojem, ju poczynao zarysowywa si
przysze, obustronnie podane, przymierze francusko-

rosyjskie.

IV.

W cisku tych potnych spózawodnictw i krtych
pocigni politycznych, gina, jak zwykle, spychana

w szary kt, sprawa polska. Przypominali j przecie, ile

byo w ich mocy, legionici. Na obu frontach, niemiec-
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kim i woskim, równolegle a rano postpowao odro-

dzenie legii polskich. Wie o powrocie Bonapartego,

objciu przeze wadzy naczelnej, wznowieniu z jego

rki organizacyi legionowych, szerokim odgosem po

wszystkiej wnet rozesza si Polsce. Po przerwie, wy-

woanej przez ciki zawód leobesko-campoformijski,

przez srogie w kraju represye, przez peny niemal pogrom
legionów woskich, ponownie teraz, z pocztkiem 1800 r.,

wie fal, caemi gromadami, zaczli napywa z Polski

oficerowie do obu legii, do Dbrowskiego i Kniaziewi-

cza porówno.

Kniaziewicz, ze sztabem dzielnych, jak Godebski,

Gawroski, Fiszer, Sokolnicki, Kossecki, Drzewiecki

i inni, pomocników a przyjació, trudzi si gorczkowo
nad rozwiniciem swojej legii drugiej, naddunajskiej.

Rozrastaa si ona szybko. W styczniu 1800 r. liczya

ju 2300 ludzi; w marcu 3200; w kwietniu pozyskaa

przyby z legii woskiej jazd; z pocztkiem lata prze-

kroczya czwarty tysic rekruta. Penego, przyznanego

sobie organizacyjnie, kompletu 5 tysicy ludzi coprawda

nie dosiga nigdy, nietyle z powodu strat wojennych,

ile dotkliwych od pocztku trudnoci materyalnych, oraz

draliwych w nastpstwie politycznych. Waciw^ie,

w najlepszych chwilach, stan czynny legii naddunajskiej,

w penem wyekwipowaniu, wynosi pod broni do 3 ty-

sicy piechoty w trzech batalionach, blisko 700 uanów
w 6 szwadronach, okoo 70 artylerzystów przy 6 dzia-

ach. Skad oficerski by naogó wyborny, cho do
mieszany. Byli tu starzy gwardzici francuscy, co jesz-

cze sugiwali w Polsce za Baru, jak kapitanowie Des-

champ i Chavannes; a byli te Polacy, co suyli we
Francyi grenadyerami w póbrygadach rewolucyjnych,

jak porucznicy Sangowski i Zawiowski. Jeszcze bar-

dziej by mieszany materya onierski, nietylko z wzi-
tych do niewoli polsko-ruskich szeregowców galicyj-

skich, lecz i z litewsko-ruskich jeców rosyjskich. Tutaj
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te przyszed z jazd polsko-wosk byy pukownik in-

surekcyjny, teraz kapitan legionowy, Berko, ce-

niony osobicie przez Kniaziewicza; paru te byo y-
dów chirurgów, przybyych umylnie, jak podnosi Go-

debski, z Polski do legii, Rosenfeld, Salomon Polonus

i inni. Ale okrutna wci jeszcze przy organizacyi do-

legaa bieda. Mimo dobrej woli Pierwszego konsula,

ministrów wojny Berthiera i Carnota, wodza naczel-

nego Moreau, niepodobna byo odrazu uchyli skutków

ohydnej gospodarki dyrektoryalnej. Brako pienidzy,

efektów, prowiantu. Najgorzej byo z ubraniem legii.

Nie byo koszul, ani mundurów. Daremnie Kociuszko
szturmowa w tym wzgldzie do Carnota, który szcze-

rze pragn, lecz niewiele móg poradzi. Jeszcze w maju,

ze Strasburga, dokd przeniesiony zosta z Metzu zakad
legii, pisa strapiony Kniaziewicz do Moreau, i „wik-
sza cz naszych legionistów nosi jeszcze austryackie

mundury", skutkiem czego w pierwszej batalii biedacy

niechybnie naraeni bd wraz na kule francuskie i stry-

czek austryacki.

Ndza legionu przyczyniaa si do innej, fatalnej

klski: dezercyi. Z rozkazu wodza naczelnego austr3'^ac-

kiego, Kraya, wielkiego subisty a nieprzyjaciela Pola-

ków, w myl skazówek wiedeskiego Hofkriegsrathu,

urzdzona bya na tbrpocztach osobna organizacya na-

mowy dezercyjnej. Wydelegowana^ w tym celu austryac-

ki pukownik sztabu, urzdujc w karczmie w Offenbur-

gu, przez przekupionych markietanów francuskich, ci-
ga coraz liczniejszych, patnych od gowy, dezerterów

legionowych. Doszo do tego, e dwa prawie pene ba-

taliony polskie, stojc w szacach Kehlu, podmówione

przez szpiegów austryackich, umyliy zbuntow^a si
i w masie przej noc do nieprzyjaciela. Przestrzeo-

ny na szczcie Kniaziewicz, nadbiegszy konno ze

Strasburga, a przekadajc mier wasn nad hab
swej legii, nakaza bateryi francuskiej, pilnujcej prze-
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prawy przez Ren, wali kartaczami w to miejsce,

gdzie bia jego ujrz chustk; poczem, sam wpad-
szy do Kehlu, gronem sowem i mierteln t za-

powiedzi spiorunowa zaog i do powinnoci nawróci.

Niedo zreszt samej austryackiej byo pokusy; wnet

dopenia j pruska. Szczególniejsza ta konkurencya de-

zercyjna zacza si z chwil, gdy legia, latem 1800 r.,

przekroczywszy Ren pod Mannheimem, wesza w kraje

Rzeszy niemieckiej, gdzie dozwolony by werbunek pru-

ski. Natychmiast mnóstwo po legii pokazao si werbow-

ników, nasyanych wprost dla jej zdezorganizowania,

którzy niemal otwarcie namawiali legionistów do armii

królewskiej pruskiej, pacc po dwanacie dukatów na

rk. Niezawile od tego dao si te mocno we znaki

dziaanie osobnych agentów angielskich, popierajcych

znacznemi pienidzmi namow dezercyjn wród legii.

Za, jak poufnie wyznawa sam, tak surowy w tym
wzgldzie, Kniaziewicz, „ta dezercya, zwaajc stan,

w jakim si nasz onierz znajdowa, bya bardzo do

przebaczenia".

Na dobitk, wzorem legii woskich, zaczy si
i w naddunajskiej rozkadowe wichrzenia wewntrz-
ne, zwaszcza odkd dostao si tutaj kilku zawodowych
warchoów, jak posunity na szefa brygady Turski-

Sarmata, szef szwadronu Róniecki i im podobni. Pro-

wadzili oni robot demagogiczn od dou, budzc ale
i niesubordynacy onierza przeciw najpoczciwszemu,

lecz nieznajcemu artów w rzeczach dyscypliny woj-

skowej, ostremu subicie Kniaziewiczowi. Wyzyskiwali

w tym celu prawo francuskie o elekcyi oficerów, t. j.

podporuczników, przez szeregowców, wprowadzone do

legii, wbrew zastrzeeniom Kniaziewicza i Fiszera,

a w myl ycze Kociuszki. Zarazem systematycznie

podjudzali przeciw Kniaziewiczowi ciao oficerskie. Sze-

rzyli w niem, wbrew woli Kniaziewicza, zalecan przez

Kociuszk spiskow przysig republikanck warszaw-
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sk, na „nienawi królom i arystokratom", „nienawi
tyranii, bezrzdowi i monarchizmowi, oraz tym wszyst-

kim, którzyby onym sprzyjali, nie uwaajc na przyja
i zwizek krwi'', „wyrzeczenie si szlachectwa, godno-

ci i przywilejów wszelkich", „wierno wiekuistym za-

jadom wolnoci i równoci" i wspartemu na nich praw-

dziwemu ^rzdowi demokratycznemu", itp. Tak, w kil-

ku zreszt kursujc odmianach, rot przysin przy-

wióz do legii z Parya nieprzejednany bojownik wol-

noci, Szaniawski, póniejszy nikczemny cenzor war-

szawski, kat myli polskiej, kreatura Nowosilcowa. Za
iiajpierwszy w legii zaprzysig t rot inny nieprze-

jednany pogromca tyranii, Roniecki, póniejszy ohyd-

ny arcyszpieg warszawski pod cesarzewiczem Konstan-

tym. Teraz odmawiali oni poprostu oficerów legii od

suenia pod Kniaziewiczem, jako powolnym tyrana Bo-

iiapartego sug, wrogiem ludu, wrogiem Kociuszki

>fa ten ostatni szczegó ci rzekomi gorliwcy narodowi

i demokratyczni kadli nacisk szczególny. Wprawdzie
najzacieklejszymi wrogami Kociuszki byli w istocie oni

sami, nie przestawali denuncyowa go potajemnie, i mi-
dzy sob, w poufnej swej korespondencyi „jakobiskiej"

cynicznem obsypywali go szyderstwem, traktowali wrcz
jako pógówka, odsdzali od czci i wiary. Ale jedno-

czenie, z nieporównan czelnoci, w imi idei narodo-

wej i demokratycznej, pod jego podszywajc si imi,

niby najwierniejsi, najposuszniejsi adherenci i wyznaw-
cy i^S^ wadzy naczelniczej, o sprzeniewierzenie si jej

gwatownie oskarali Kniaziewicza. Potpiali go mocniej

nawet, ni nienawistnego Dbrowskiego, który przynaj-

mniej przed Naczelnikiem si ukorzy, jego wskaza
sucha, kiedy Kniaziewicz arystokrata cakiem od niego

^^
si oddzieli, wyzwoli, niewolniczo w Pierwszego kon-

jjfcsula zadufany faworze i protekcyi. Caa ta wichrzyciel-

i^feka robota, równie celowo podejmowana teraz -wzgldem

^Hegii naddunajskiej, jak przedtem wzgldem woskich.
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tak wyranie godzia w rozbicie samej organizacyi le-

gionowej i tak dobrze odpowiadaa w tej mierze wido-

kom rzdów koalicyjnych, i Kniaziewicz, podobnie jak

i Dbrowski, moe niecakiem bez powodu, skonni byli co-

raz bardziej rozpoznawa w niej nietylko dzieo lepej za-

wzitoci partyjnej, lecz take ukartowanej zdrady. Tak

czy owak, warchoy partyjne czy te patni zdrajcy, ko-

niec kocem, intryg i potwarz, szczliwie doprowa-

dzili do tego, e otumanieni oficerowie legii naddunaj-

skiej, z zacnym a atwowiernym Gawroskim, szefem

sztabu legionowego, na czele, podpisali w Strasburgu

zbiorowy adres do Moreau, z daniem oddalenia Knia-

ziewicza od komendy. Moreau, pomimo albo moe skut-

kiem napitych swoich do Bonapartego stosunków, nie-

zwocznie posa to pismo Kniaziewiczowi, upowaniajc
go do ukarania podpisanych na niem, winnych podobne-

go aktu niesubordynacyi, oficerów legionowych. Knia-

ziewicz, przywoawszy ich, odczyta im otrzymane od

wodza upowanienie, poczem, drc ów adres, dowód ich

winy, „oto jest—rzek—moje ukaranie^^ Rzecz ta jednak

tragiczny miaa epilog. Szlachetny, a dawniej osobicie

Kniaziewiczowi bliski, pukownik Gawroski uwikanie
si swoje w niehonorow t intryg tak wzi do ser-

ca, e popeni samobójstwo, rzuciwszy si do Renu.

mier Gawroskiego gboko dotkna zaprzyjanione-

go z nim Kociuszk i pogbia jeszcze jego do Knia-

ziewicza uraz.

Na wszystkie te kopoty: ndz, dezercy, rozterk,

jedno najskuteczniejsze byo lekarstwo: zwyciski bój.

Taka bojowa, zwyciska pobudka znowu od Bonaparte-

go, z równin lombardzkich, oywczem nad Ren nadle-

ciaa echem i zbiedzon naddunajsk zelektryzowaa le-

gi. „Obywatele onierze, — tak grzmicym, lapidarnym

rozkazem dziennym, odzywa si w Strasburgu do

swoich legionistów Kniaziewicz, — Milan wzity. Pie-

wszy konsul Bonaparte wszed do niego. Rzeczpospolita
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(yyzalpiska wolna. mier tyranom, wolno krajom".

W par tygodni nadesza wie Marenga. Moreau, który

dotychczas, nadsuchujc wyników kampanii woskiej,

lozmylnie zwalnia kroku, teraz, potn rywalizacyj-

n tknity ostrog, run wszystkiemi siami naprzód.

Teraz te dorwaa si nareszcie do boju trzymana do-

tychczas w odwodzie legia naddunajska. Niestety, wy-
t)ado jej, jak przedtem woskiej, wnet z wasnymi roda-

kami bratobójcze odprawia walki. Wypado potyka si
(O kroku z rekrutem galicyjskim w szeregfach armii

Kraya, a zwaszcza w awangardzie austryackiej, w ce-

sarskiej jedzie uaskiej, przewanie z takiego wanie
polskiego zoonej rekruta. Tak, ju w czerwcu, na re-

konesansie pod Offenburgiem, krótkowidz Fiszer wpad
w rce polskich uanów Merveldta. Byli ród nich da-

wni onierze kociuszkowscy, którzy we wzitym je-
t u poznali i powitali serdecznie byego adjutanta Na-

czelnika, za co zreszt odpokutowa Fiszer, tern sroszej

odtd dopiero dowiadczajc niewoli. Wkrótce, przy

])ierwszem powanem natarciu offensywnem, znalaza

moda legia sposobno, pod energicznym Kniaziewicza

przewodem, wykazania swej sprawnoci bojowej i zasu-

enia sobie na uznanie Francuzów. Bia si z powodze-

niem, od pocztku lipca, w szeregu forsownych poty-

tyczek, pod Hattersheimem, Hóchstem; a zwaszcza 12

lipca 1800 r., pod Bergenem, gdzie sam Kniaziewicz

z dwoma "batalionami zdoby batery austryack; pod

Offenbachem, gdzie zdumieni legionici tryumfalnie

przyjci byli przez osiedlon tam sekt Frankistów pol-

skich; pod Bornheimem, gdzie ostre wdanie si broni

legionowej wydobyo z kopotu dwie dywizye francuskie,

których dowódcy, generaowie Colaud i Souham, umo-

cowali Kniaziewicza do podzikowania ich imieniem le-

gii w osobnym rozkazie dziennym. Dzielnie tym sposo-

bem przyczynili si Polacy do uwieczenia tej czci
operacyi zajciem Frankfurtu przez Francuzów. Moreau
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oceni warto bojow legii a take osobist jej wodza.

Kniazi ewuczowi, jako protegowanemu Bonapartego,

mniej dotychczas on ufa; odtd, poznawszy go bliej,

do zayej dopuci go przyjani. Miao to przecie i ten

skutek ujemny, e wraliwy bardzo Kniaziewicz, dotkni-

ty ju zarzutami niektórych rodaków o swojej protek-

cyjnej od Bonapartego zawisoci, teraz nadomiar pod

wpywem nieyczliwych Bonapartemu wynurze Moreau,

stawa si nadal coraz skonniejszym do podejrzliwego

boczenia si na Pierwszego konsula.

A tu najblisza ju chwila do uzasadnionych podej-

rze i obaw a nadto wodzowi polskiemu nastrczaa

powodów. Po rozejmie czerwcowym dla Woch, przy-

szed, jak si rzeko, lipcowy dla Niemiec. To wyglda-
o zupenie na nowe Leoben, na zapowied nowego
Campoformia. Ze zgroz odnawia w pamici Kniazie-

wicz rozpaczne przed trzema laty pod Mestre chwile za-

wodu. Podobnego i teraz oczekiwa ciosu. Zrazu, wedle

rady Barssa, myla pobiedz do Parya i osobicie przed

Pierwszym konsulem przemówi za Polsk. Ale nie wi-

dzia sposobu ard pomin w tem Kociuszki, ani sku-

tecznie go uy. Da w kocu za wygrane, tembardziej,

e sam przez Moreau wci by zraany do Bonaparte-

go, upewniany o powiceniu Polski ambitnym jego wi-

dokom, i w beznadziejnej utwierdzany rezygnacyi. Po-

przesta tedy na wystosowaniu, w pocztku sierpnia

1800 r., „imieniem rodaków swoich", zwizego pisma

do Pierwszego konsula. Przypominajc mu wasne jego

dzieo legionowe, wzywa go do odbudowy Polski,

w której „Francya pozyska przywizanego spólnoci
charakteru narodowego, wdzicznego nazawsze sojuszni-

ka na Pónocy". Ten apel raczej formalny, wewntrzn
cechowany niewiar, posany na rce Barssa, bez adnej
pozosta odpowiedzi. Nie oczekiwa pomylnej Kniazie-

wicz; przeciwnie, najgorzej o losie kraju i samej wró-

y legii. Z waciw sobie porywczoci, przedwczesnem
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zgnbiony czarnowidztwem, ju by gotów rzuci ko-

mend. Pragn ustpi jej Wielliorskiemu, wróconemu

wanie przez zamian z niewoli austryackiej. W spo-

sób niekoniecznie subowy zwróci si do ministra

wojny, Carnota, z pisemnem w tej mierze daniem.
Pozorowa je starszestwem rangi Wieliorskiego i swo-

jem wyczerpaniem; lecz znaczco dodawa, i chwyci

znów za bro, „skoro nadarzy si sposobno bicia si
za moj ojczyzn". To wszystko w owej chwili widocz-

nie dotkno Bonapartego. Pismo Kniaziewicza do mi-

nistra, jak przedtem do Pierwszego konsula, pozostao

bez odpowiedzi. Natomiast, w kocu sierpnia 1800 r.,

nadszed do sztabu armii reskiej z paryskiego mini-

steryum wojny rozkaz, aby legia polska pomaszerowaa
do zakadu armii rezerwowej, do Dijonu, skd, jak go-
szono, miaaby pój do Woch, pod komend Dbrow-
skiego. Stropiony tak niespodziank Kniaziewicz, pod
pozorem choroby, zda dowództwo legii Turskiemu

uda si do wód w Baden-Baden. Zarazem zwróci si
(oufnie po przyjacielsk interwency do Moreau, który

[oniekd, przez odstrychnicie go od Bonapartego, przy-

czyni si do wpdzenia go w t bied. Istotnie, za

rdaniem si samego Moreau, na szczcie zostao odwo-

i,nem zgubne zarzdzenie paryskie, które przypieszy-

oby tylko przedwczesny, niesawny koniec legii nad-

lunajskiej i pozbawioby j i Kniaziewicza chway Ho-
henlindenu.

Na inny sposób w tej samej porze biedzi si
i troska Dbrowski. Zaatwiwszy moliwie najlepiej le-

gionowe swe sprawy w Paryu, wyjecha on std, w po-

owie maja 1800 r., do Marsylii. Z Kociuszk rozsta

si jaknajlepiej, bardziej ni kiedykolwiek dbay teraz

o moralne jego poparcie. By niezawodnie, w pewnej

przynajmniej mierze, wtajemniczony przez niego w zaj-

mujce go wtedy tak silnie pomysy spiskowo-powsta-
cze warszawskie. Aczkolwiek za do nich formalnie sie
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nie zobowiza, wszelako, nie odrzucajc ich z szorstk

Kniaziewicza prostot, nie zrazi sobie Naczelnika

i wzgldy jego do czasu zachowa. Okazywa te Ko-

ciuszce wszelk deferency osobist i subow; nawet

w odezwach swych do wadz francuskich nie tytuowa
go inaczej, jak ^gmeralissime^'' \ zostawi przy jego boku

w Paryu a dwóch, waciwie trzech, adjutantów, wi-
cej dla dogodzenia mu, z respektu, ni potrzeby, Dem-
bowskiego, Pakosza i syna swego, Jana. Z Kniaziewi-

czem natomiast pozosta wprawdzie równie w prywat-

nej nadal korespondencyi, lecz zachowa w gbi pewne
do spózawodnictwa. Zjechawszy do Marsylii pod ko-

niec maja, trafi wanie na cikie przeprawy armii

woskiej, na zablokowanie Masseny w Genui i odwrót

Sucheta. By przez to nawet osobicie cikiem dotkni-

ty strapieniem. Ju w roku zeszym, podczas raptownej

offensywy austro-rosyjskiej, omal nie straci nieletniej

córki jedynaczki, ukochanej „Karolci", zostawionej

w pensyonacie w zajtym przez Suworowa Medyolanie.

Teraz znów, po przybyciu do Marsylii, zasta on
i córk, wraz z wszystkiemi swemi papierami i oddzia-

em legionowym polskim, zamknite z wojskiem Masse-

ny w bombardowanej i godzonej Genui. Pozostae przy

armii Sucheta szcztki legionowe, rozproszone od Ge-

nui do Aix, i od Varu do Marsylii, znalaz w stanie

opakanym, bliskie zupenej nicoci. Naliczy w nich ju
zaledwo 800 ludzi. Tem wawiej atoli, z gorczkow
energi, zwaszcza wobec wiadomych sobie postpów
legii naddunajskiej w Metzu i Strasburgu, zabra si te-

raz w Marsylii do reorganizacyi swojej odnawianej,

pierwszej, legii woskiej. Natychmiast rozesa przyby-

ego wieo z Egiptu, z niewoli stambulskiej, szefa bry-

gady Grabiskiego, z przydanym mu kapitanem Roye-

rem, oraz szefa batalionu Konopk, z kapitanem Komo-
rowskim, do wszystkich depotów jeców, celem wybra-

nia Polaków do legii. Kaza bra co tylko si dao, bez
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takiego ju, jak ongi nieboszczykowi Tremonowi by
zaleca, cisego wyboru; kaza nawet „Moskali zawer-

bowaó, a zwaszcza tych, co niegdy byli Polakami**.

Ju w pocztku czerwca mia z gór 1500 ludzi; w ko-
cu czerwca przeszo 2600; w kocu lipca przeszo 4 ty-

sice w szeregu i tysic rekruta w drodze. Odtd,
z waciw sobie nieprzeaman wytrwaoci, bdzie on

bez przerwy pomnaa skad siedmiu batalionów swojej

legii i doprowadzi j nietylko do penego, dozwolonego

organizacyjnie, stanu czynnego 9 tysicy, lecz pod ko-

niec znacznie nawet w^yej tego kompletu, a do prze-

szo 10 tysicy ludzi.

Ale takich wyników z najwikszym wysikiem do-

rabia si musia Dbrowski, ród cigych, równie jak

u Kniaziewicza, trudnoci materyalnych i powika poli-

tycznych. „Bez koszul, bez trzewików, bez broni,—ali si
w gorzkich z Marsylii listach—musi Polak po górach si
wóczy i strae czyni o chlebie i wodzie... rekrut ani

szelga nie odbiera". Baga Kociuszk o wstawiennictwo

u rzdu za nag i godn legi. Zostawionemu w Pary-

u Dembowskiemu, wydeptujcemu jej potrzeby po biu-

i-ach ministeryalnych, dobitne posya instrukcye: „Ko-

szule, koszule, koszule; pienidzy, pienidzy, pienidzy".

Za, obok tych starych kopotów^ odnajdywa te da-

wne przeciw sobie zjadliwe w legii wichrzenia, zaostrza-

ne, jak skary si Kniaziewieowi, przez listowne pod-

egania od warchoów legii naddunajskiej. Inn znów bie-

d z niemiertelnym mia Chadzkiewiczem. Ten, po spi-

skowej swojej, na schyku Dyrektoryatu, misyi u boku

Championneta, z kolei, podczas wzmiankowanej konspi-

racyi paryskiej w pocztku Konsulatu, z pokrewn misy
wynurzy si u boku Masseny. Oblegany nastpnie razem

z nim w Genui, równie sprawny rabu jak rbacz, polubiony

przez synnego tyle z dzielnoci co chciwoci Massen, zo-

sta przez niego mianowany genera-adjutantem przy

jego sztabie. Dbrowskiemu, który stanowczo odmawia
Nupulcoii :i Polska ii!, i:',
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dopuszczenia go w tym stopniu do legii, który take,

jak wspomniano, odmawia udziau w finansowych jego

operacyach, Chadzkiewicz jaknajmocniej szkodzi w kwa-

terze gównej, pospou z uwieszonym tam równie przy

Massenie Woodkowiczem. Massena po upadku Genui

obj napowrót komend armii woskiej, gdy moc kon-

wencyi kapitulacyjnej, jak zaznaczono, wyszed z miasta

z broni w rku. Lecz w teje konwencyi nie umia on

naleycie oclironi zamknitych w Genui legionistów

polskich rodem z Galicyi, i narazi ich, w mniejszych

rozmiarach, na powtórzenie tragedyi mantuaskiej, na

niewol i pomst austryack. Dbrowski susznie o to

do niego zraony, spotykajc nadomiar dokoa niego tak

nieszczególnych faworytów polskich, niczego jako w je-

go kwaterze gównej wskóra nie móg. Daremnie raz po

razie zwraca si do Masseny oraz do jego szefa sztabu,

Oudinota, z prob o opatrzenie legii, o zgromadzenie

rozproszonych jej oddziaów, o uycie jej w kupie przy

armii czynnej. „Zazdroszcz Ci, — pisa do Kniaziewi-

cza — e masz do czynienia z Moreau, z Saint-Cyrem,

z Sainte-Suzannem, a ja sam nie wiem z kim". Copraw-

da, okazao si niebawem, e niezewszystkiem bya w tern

wina Masseny, ani te zacnego Oudinota, póniejszego

synnego komendanta grenadyerów cesarskich gwardyi,

a staego Polski przyjaciela. Okazao si niestety, e
bya te wina wasnych intrygantów legionowych, nie

cofajcych si nawet przed chwytaniem pism Dbrowskie-
go do gównej kwatery. Massena owszem popar osobi-

cie u Bonapartego, yczliw od siebie odezw, konie-

czno cignicia rozrzuconej od Marsylii do Savony

legii i zjednoczenia jej przy armii czynnej.

Dbrowski, ze swej strony, oczywicie pragn bez-

porednio dosta si do Bonapartego, z chwil zejcia

jego z armi rezerwow do Woch. Na pierwsz wie
o odebraniu Medyolanu, wyprawi tam, do niego i Ber-

thiera, a trzech wysaców, Grabiskiego, Axamitow-
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w sprawach legionowych petycy. Nie zastali oni jednak

w Medyolanie Pierwszego konsula, który ju wtedy od-

prawia bitw pod Marengo, zawiera rozejm pod Ale-

ssandri i wraca do Parya. Dbrowski bardziej jeszcze

od Kniaziewicza uderzony by tak nagem przerwaniem

kroków wojennych przez zawieszenie broni francusko-

austryackie na terenie woskim. Przypomniao mu ono

podobnie bolesne Leobenu i Campoformia zawody;

brzmiao w uchu odpowiedzialnego twórcy idei legiono-

wej pogrzebowym jej dzwonem. Poczuwa si te D-
browski do obowizku wystpienia w takiej chwili

z nowym do Bonapartego apelem, w sprawie ju nie-

tylko legionowej, lecz ogólnonarodowej. Uczyni to nie-

zwocznie, i to szczegóowszym i bardziej rzeczowym,

ni nieco póniej Kniaziewicz, sposobem, w krótkiem

pimie i doczonym do obszernym memoryale, wysto-

sowanym z Marsylii, w pocztku lipca 1800 r., do Pier-

wszego konsula. Z wymown tutaj do Bonapartego

zwraca si prob o „dozwolenie Polakom ostatniego

na rzecz nieszczsnej ojczyzny wysiku", bez uronienia

„jednej kropli krwi francuskiej". Z uwagi, e w owej

chwili zawieszenie broni nie zostao jeszcze rozcigni-

te na niemiecki teatr wojny, prosi o natychmiastowe

zgromadzenie, na lewem skrzydle armii reskiej Mo-

reau, obudwu legii polskich, woskiej pospou z naddu-

najsk, wraz z forsownem, jaknajszybszem opatrzeniem

ich, uzbrojeniem i pomnoeniem do liczby 20—30 tysi-

cy ludzi. W takim skadzie korpus polski, „dowo-

dzony przez generaa przedsibiorczego, gorliwego dla

swej ojczyzny i obdarzonego talentami, niezbdnemi do

tak miaego przedsiwzicia", t. j. oczywicie przez

samego Dbrowskiego, maszerujc z Moguncyi wprost

na Eger, przez nastrojone rewolucyjnie Czechy i Mora-

wy, wtargnby do Galicyi, gdzie z zapaem bdzie
przyjty i atwo powszechne wywoa powstanie. „Zre-
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szt, yje wszak jeszcze cnotliwy Kociuszko; imi jego

bdzie hasem zbornem wszystkich dobrych obywateli...

i armia, pod jego prowadzona znakiem {sous ses auspiees),.

ma prawo najwietniejszych oczekiwa sukcesów". Rzecz

caa odbyaby si napozór jako samorzutna, wbrew woli

komendy francuskiej, wyprawa polska. Fryderyk-Wil-

helm nie bdzie przeszkadza akcyi przeciwaustryackiej;

Pawe równie rad bdzie tej nowej biedzie habsbur-

skiej. Polacy za, majc w rku dzielnic galicyjsk,

zdobd tytu do udziau w pacyfikacyi powszechnej

i do polubownego odzyskania od Prus i Rosyi pozosta-

ych dwóch dzielnic rozbiorowych, wzamian za odszko-

dowanie w^ Niemczech i Turcyi. Tak szeroko zakrelo-

ny plan niniejszy by to waciwie, odwrócony nawspak,

projekt Dbrowskiego, z przed koca insurekcyi Ko-

ciuszkowskiej, kiedy to zamyla on z wojskiem naro-

dowem maszerowa z Polski nad Ren, do Francuzów. Teraz,

przed podsuwan Kociuszce przez spiskowców warszaw-

skich now mar insurekcyjn, zamyla Dbrowski z le-

gionami polskiemi maszerowa z nad Renu, od Francu-

zów, napowrót do Polski. Podnie naley, e znajdowa

si wtedy przy nim w Marsylii wspomniany Zajczek
Ignacy, dotychczas zajady jego przeciwnik, teraz na-

wrócony rzekomo stronnik, • czek ndzny, faszywy,

sprzedajny, który jednak, jako kilkoletni w Josephsta-

dzie wspówizie Kotaja a zawoany „jakobin", mia
due wzicie u zwizkowców warszawskich i wtar si
przez nich do zaufania Kociuszki. Uczestniczy on te-

raz bezporednio przy ukadaniu niniejszych planów

marsylskich. Sam Dbrowski zreszt wobec wszcztych
rokowa Bonapartego z Austryakami, wobec wypróbo-

wanej ju w rzeczach polskich dwuznacznej postawy

Prus a ostrej Pawa, najprawdopodobniej niebardzo

wierzy w wykonalno podobnych arcymiaych w ta-

kiej chwili planów. Jeli tedy wystpowa z niemi obe-

cnie, to nietyle z przekonania, ile raczej z poczucia



205

obowizku, a take w myl znaiiycli sobie marze Ko-

ciuszki. To te pisma powysze do Pierwszego konsu-

la dopeni przez list do Naczelnika, i ca t ekspedy-

cy z Marsylii do Parya, przez majora Downacowicza
i Zajczka, na rce Kociuszki, do jego uprzedniego

wyprawi uznania i decyzyi.

Kociuszko wci trwa w napitych z Konsulatem
stosunkach. Jawnie niechtny nowemu rzdowi, by
wzamian od niego bez zbytnich traktowany wzgldów.
wieo wanie, rozkazem niinisteryalnym z pocztku lata

1800 r., wzbraniajcym wszelkich w Paryu reprezen-

tacyi wojskowych, pozbawiony zosta przydanych sobie

adjutantów legionowych. Wszelako, pomimo wasnych za-

strzee i uraz, musia on w interesie kraju wyj z od-

pornej wzgldem rzdu biernoci, skoro wygrana Maren-

ga widocznie utrwalaa Konsulat a rozejin woski bez-

podn dla Polski grozi pacyfikacy. To te zaraz po

powrocie Bonapartego do Pary pocztku lipca

1800 r., Kociuszko wystpi wprost do niego z not
w sprawie wymiany jeców polskich, oraz z drug do

Carnota w sprawie skupienia legii. Zarazem, dla omó-

wienia caoksztatu sprawy polskiej, uda si osobicie di»

Pierwszego konsula. Bonaparte jednak ograniczy si do

udzielenia mu wstrzemiliwej odpowiedzi, ..e ratowa

nie Polski naley zostawi dalszemu jeszcze losowi".

Wtem nadesza przywieziona przez Downarowicza eks-

pedycya marsylska. Zaklina w niej Dbrowski starego

Naczelnika, „aby by naszym Mojeszem, dla wyprowa-

dzenia nas z niewoli egipskiej". Kociuszko, zraony do-

znan od Bonapartego odpraw, dorczenie mu me-

moryau Dbrowskiego powierzy Wybickiemu i Ignace-

mu Zajczkowi, i podj si wyjedna im audyency
u Pierwszego konsula. Fatalny by wybór Zajczka; za-

mieszany w ciemne sprawki Chadzkiewdcza, by on ra-

zem z nim ledzon}' a niebawem uwiziony przez tajn
policy konsularn. Oczywicie te audyencyi odmówio-
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uo. Wypado poprzesta poprostu na zoeniu memorya-
u, który, podobnie jak prawie spóczesne pismo Knia-

ziewicza, pozosta bez odpowiedzi. Lecz dwukrotnie

zraonego Kociuszk czeka cios najdotkliwszy. Zaczy-

nao si zblienie Bonapartego z czowiekiem, do które-

go Kociuszko w nieprzejednanej stan sprzecznoci,

który go uwolni, obdarowa i wiernopoddacz zwiza
przysig, a któremu on cisn rkawic: z Pawem.
„Pawe zupenie zerwa z Wiedniem i Londynem... —do-

nosi ju w lipcu Pakosz z Parya Dbrowskiemu —
rzd tutejszy bardzo go gaszcze, kaza wykupi wszy-

stkie dziea, czernice Pawa". Róne tego „gaskania"

oznaki, a zwaszcza oferta zwrotu jeców rosyjskich,

wczenie doszy wiadomoci Kociuszki przez rzdowe
jego stosunki. Co wicej, sam Bonaparte, wybornie wia-
dom polskiego ciernia, polskiego kamienia obrazy,

w sprawie porozumienia francusko-rosyjskiego, zawczasu

pomyla o wysondowaniu w tej sprawie Kociuszki.

W tym celu nasya mu obecnie rónycli zblionych do

siebie wybitnych Francuzów, cieszcych si zaufaniem

Naczelnika, jak znani mu jeszcze z Ameryki uczony

Volney i zacny Segur, jak uywany ju za Dyrektorya-

tu w podobnej misyi gadki Garat, jak wracajcy z Egip-

tu i Marenga dzielny genera dywizyjny Davout. T
drog, latem 1800 r., — donosi zwizkowcom warszaw-

skim bliski wtedy Naczelnika Orchowski,—„od rzdu
francuskiego insynuacya zasza do Kociuszki, e... sam

Bonaparte planem zatrudni si owiadczy, dla rzucenia

ziaren przyszego naszej ojczyzny dwignienia". Zara-

zem zleci Bonaparte wybitnemu publicycie paryskie-

mu, Galletowi, przyjacielowi Carnota, wygotowanie szcze-

góowego operatu w sprawie polskiej, z czego tene
w nader yczliwym Polsce wywiza si duchu. Oczy-

wicie jednak, jakiekolwiek w tym wzgldzie byy zu-

dzenia emigracyi polskiej, ów „plan" Pierwszego konsu-

la sprowadzaby si podówczas, tak czy owak, do „po-
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dwignienia" Polski nieinaczej, jak w ksztacie monarchicz-

nym, bd bezporednio pod berem rosyjskiego cesarza,bd
jego syna, W. Ksicia Konstantego,bd te winnym, doga-

dzajcym mu sposobie, zawsze przecie w polubownem

z Pawem porozumieniu. By to waciwie najpierwszy

przebysk póniejszych pomysów polubownego zaatwie-

nia sprawy polskiej midzy Aleksandrem a Napoleonem.

Owó teraz szo mianowicie o wybadanie w tej mierze

Kociuszki i oswojenie go z moliwoci ugody francu-

sko-rosyjskiej równie i na gruncie sprawy polskiej, we-

dle myli i pod egid cara Pawa.
Kociuszko takim obrotem rzeczy tknity by jak-

gdyby rozpalonem elazem. Natychmiast te gwatow-
nym zreagowa odruchem. Uczyni to w kierunku tych

marze powstaczych, w jakich rozkoysany by od ze-

szorocznego swego akcesu do Towarzystwa republika-

nów warszawskich. Wezwa do siebie Orchowskiego,

któremu, jak si rzeko, w sierpniu 1799 r., wyda swo-

j na pimie przysig, wziwszy wtedy od niego wza-

mian jego pisemne zarczenie przysine. Otó obecnie

w sierpniu 1800 r., Kociuszko na tem zarczeniu Or-

chowskiego pooy 111 margine wasnorczny, dopenia-

jcy ow wzajemn przysig, dopisek: „Bez wzgldu
na obce mocarstwa, ale w samej sile wewntrznej szu-

kajc mocy, zachca i rozszerza ten duch, i w jaknaj-

prdszym czasie zrobi przygotowanie do powszechnego

powstania". Przyda te wzmiank o ,,wolnych wocia-
nach", oraz o „posuszestwie lepem zwierzchnoci

zwizkowej". Wzi równie od Orchowskiego dodatko-

w przysig zachowania w sekrecie „polece wszelkich,

jakie od Naczelnika Kociuszki bd mia". Polecenia

te zmierzay do niezwocznego podjcia w kraju przy-

gotowawczych kroków przedinsurekcyjnych, do „zorga-

nizowania Kurpiów puszczy ostrockiej" itp., przede-

wszystkiem za do tego, aby „organizacy Towarzystwa
(republikanów warszawskich) zamieni w organizacy
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siy zbrojnej". Orchowski, marny czeczyna, który naj-

rozmaitsze jeszcze bdzie przechodzi koleje, i nawet

kiedy do Mikoaja I z ndzn wystpi suplik, by
najwidoczniej mocno przeraony rewolucyjn gorczk
Kociuszki. ,,Tadeusz postanowi nieodmiennie robi

w kraju rewolucy—donosi on swoim kompanom zwizko-

wym—...Caa jego cli i myl zajta tem, aby kraj nasz,

odrzuciwszy nadziej ratunku skdind, w swoich wa-
snych siach, odwadze i mstwie szuka zbawienia. To

jest jego daniem, chci, i siebie na wszystko zry-

zykowa gotów dla zbawienia ojczyzny". Kociuszko,

cokolwiekby o tym kroku jego sdzi, poprostu akn
ofiary. Nie aknli jej zgoa zwizkowcy warszawscy.

Wcieliwszy myl powstacz na papierze, w srogich ar-

tykuach swojej „umowy przedspoecznej", oni nie my-

leli bynajmniej wciela jej w ycie. Orchowski, pozor-

nie basujc Kociuszce, czemprdzej wyjecha z Parya
do legii naddunajskiej, rzekomo dla zbadania jej nastro-

jów, naprawd za dla oddalenia si od Naczelnika i nie-

bezpiecznych jego „polece", oraz dla naradzenia si

z bawicym nad Renem Szaniawskim. Ten znów, pod-

szywajc si tam pod Kociuszk, a peen do niego po-

gardy i zoci, z politowaniem potraktowa jego rojenia

powstacze, lecz jako praktyczny przedewszystkiem

dziaacz i matacz partyjny, rad byby najpraktyczniej

-

sze std, brzczce, dla partjd wytrzasn korzyci. Ra-

dzi tedy wytrawny Szaniawski „kilku majtnych
wcign (rpdaków),... a stosownie do potrzeby, eby ich

czasem zatrudni jak polityczn bajk; niech sobie

w ni wierz, a pienidzy dadz". Umylili tedy oba-

dwaj, Orchowski z Szaniawskim, nie zraajc Kociuszki,

hamowa jego zapdy, a zarazem nakania go do taj-

nego zblienia albo nawet i przeniesienia si do Anglii,

w myl pierwotnych skazówek warszawskich. Tymcza-

sem sami, bd do niepewn drog, przez pozyskane-

go drobnemi datkami urzdnika francuskiego we Frank-
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saców, Karola Eisbacha i Andrzeja Horodyskiego, utrzy-

mywali na wasn rk bezpodne z warszawskiem To

warzystwem stosunki. Pocichu za, ladem Dmochowskie-

go i innych reemigrantów, ju gotowali si do zwini-

cia swojej burzliwej, „jakobiskiej", nieprzejednanej,

karyery wychodczej, i do powrotu na stae, pod skrzy-

da pruskie, (1"» bezpiecznej Warszawy.

Kociuszko i^cho wyczu, jak mao na takich ])(»-

plecznikach w swojej imprezie powstaczej móg polega.

Z kolei w nielepsze przecie wpad rce, innego, niszej

jeszcze miary, pomocnika. Po wyprowadzeniu si od

Barssa, trzymajcego mu dawniej pióro, korzysta z usug
niejakiego Pawlikowskiego, jako przybocznego sekreta-

rza swego. Wybór nie by szczliwy; dobro i ufno
Kociuszki zostay i tyin razem omylone przez figur

jbardzo poledni. Józef Pawlikowski, rodem z Galicyi.

^yn kowala, otarty nieco w prawie samouk, uczestnik

*obót przedinsurekcyjnych, potem jeszcze w pónej sta-

roci zamieszany do zwizków tajnych pokongresowych,

lokona ywota w celi wiziennej u Karmelitów. W tak

iugim zawodzie spiskowym, którego pod koniec smutn
)adnie ofiar, przedstawia si on napozór jako gorli-

wiec i czerwieniec patryotyczn}^ uwaan}- przez takich

jak Prdz3'ski wspówiniów prawie za mczennika,

lecz mocno miany w podejrzeniu przez ludzi ostroniej-

szych, a zdaniem Stanisawa Zamoyskiego, pospolity „wy-

drwigrosz". Ten to czek may i ograniczony, w najlep-

szym razie warcho i baamut, wkrad si teraz do bez-

wzgldnego zaufania Naczelnika. Pod jego wpywem
Kociuszko da si przekona, e myl spiskowo-powsta-

^, cz, dotychczas w najgbszej chowan tajemnicy, nale-

Hy, wprost przeciwnie, poda do najszerszej wiadomoci
narodu, e mianowicie naley zawczasu przysposobi do

niej umysy przez stosowne pismo publiczne. Owó re-

dakcy tego pisma powierzj^- Kociuszko Pawlikowskie-
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mu, który gadkiem swem piórem podj si myli Na-

czelnika wyoy narodowi. Niepodobna te zapewne za

kade sowo tej redakcyi Pawlikowskiego czyni poczy-

talnym Kociuszki, który jednak da nietylko nakad, lecz

ogólny kierunek, tok myli zasadniczy, sporo nawet was-
nych najwidoczniej zwrotów. Bdcobd, dopiero naduyta
powaga Naczelnika nadaa temu pismu wiksz donio-

so. Zostao ono wydane niezwocznie, pod koniec la-

ta 1800 r., rzekomo w „Prykopiu nad Donem", t. j. na-

prawd w Paryu, w jedynej drukarni tamecznej, posia-

dajcej czcionki polskie, a w najwikszej tajemnicy

przed rzdem francuskim. Ta ostatnia okoliczno tem

godniejsz bya uwagi, i niebawem ukaza si w Pru-

sieci przekad niemiecki, bez adnych przeszkód ze stro-

ny rzdu berliskiego, któremu widocznie zaleao na

ujawnieniu rzekomej pochopnoci rewolucyjnej polskiej.

Rzecz sama, pod postaci niewielkiej, poczytnej broszu-

ry, sposobem zwizej wykadni programowej, miaa
udzieli odpowiedzi na pytanie walne, które od upadku

kraju zajo ca dusz polsk, i wtedy, i potem, i za-

wsze: „Czy Polacy mog si wybi na niepodlego?"
Odpowied stanowcza, twierdzca, udzielona w dzi-

wnem tem pimie, brzmiaa pobudk hartown, ttnia nie-

poyt otuch, cucia zwtpiaego narodowego ducha.

I w tem byo zdrowe tchnienie osobiste starego Naczel-

nika. Byo tu par prawd zotych, par nauk spiowych,

wprost z jego wielkiego serca bijcych, nacechowanych

widomym znakiem jego wiary niezomnej i prostej m-
droci. „Naród, dajcy niepodlegoci, potrzeba ko-

niecznie, aby ufa w swoje siy. Jeeli niema tego czu-

cia, jeli do utrzymania swego bytu nie idzie przez wa-
sne usiowanie, ale przez obce wsparcie i ask, mona
miao przepowiedzie, i nie dojdzie ani szczcia, ani

cnoty, ani sawy". Przebija równie gos miujcy Ko-

ciuszki w postrSeeniach „o stanie moralnym Polaków",

o „rzetelnoci" wrodzonej narodu, o prawie, wadze

i wartoci narodowej wociaskiego ludu. „Mniemaj
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niektórzy, i potrzeba pierwej owieci lud, zanim mu
da wolno. Ja rozumiem przeciwnie, e chcc owie-

ci lud, trzeba go uwolni... mniemam, e wieniak pol-

ski od francuskiego ma wicej rozsdku". Ale oderwa-

ne zaoenia gbsze wnet topione byy w powodzi rze-

komych zastosowa doranych, wywodów fatitastycz-

nyeh i wrcz niedorzecznych, zmierzajcych do bez-

wzgldnej konkluzyi powstaczej. Nowa, nieodwoczna

insurekcya wystawiana bya jako rzecz konieczna, atwa
i pewna zupenego sukcesu. Powoywane byy sukcesy

wyzwolecze Szwajcarów XIV i XV, Holendrów XVI
a, zwaszcza niedawne AmerykanówXVIII wieku, ludów sa-

bych, nielicznych: dowód jasny, czego w szesnacie mi-

lionów dokazaby mogli Polacy. „Chciejmy tylko, a b-
dziemy wolnymi... Zimne tylko i ciasne umysy rachuj,

e mamy sposoby mae". Nastpoway szczegóowe wy-

liczenia, wykazujce czarno na biaem, i przysza insu-

ikcya atwo poradzi sobie z walk na trzy 'fronty od-

Lzu. Do zgniecenia jej Rosya, Austry i Prusy mogy-
uy „tylko'' 450 tysicy onierzy, którym atoli a-
o przeciwstawi si trzy miliony, a conaj mniej jeden mi-

ion uzbrojonego polskiego Judu. O bro nietrudno: jest

^szak polska, chopska, niezwalczona kosa, „zwyciska

lad kad broni", nad piechot, jazd i artylery. Zre-

szt wynie si trzeba ponad utarte przesdy sztuki

wojennej; nic atwiejszego jak obej si bez fortec

i armat, i okaza czynem „nieuytek strzelajcej broni

w bitwach". Naley wasn, domoros stworzy takty-

k: „sposób za do tego jest maej wojny, t. j. rozry-

wa na czci nieprzyjaciela i niedopuci mu ywnoci".
Naley tedy „obra tysic punktów do powstania... i we
wszystkich jednego dnia pow^sta". W tym za celu,

przez sam natur wskazane zostay Polsce schroniska

Biiezdobyte— lasy. Lepsz nierównie warowanie powsta-
^Kz od gór szwajcarskich stanowi rozlege polskie lasy

K)raz „polne fortyfikacye, których tysicami narobi mo-
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kanacie, w niektórych po kilkadziesit mil... W lesie

có zrobi artylerya albo postrzay nieprzyjacielskie?...

Polak z strzelb i kos przedrze si przez wszystkie

krzaki i bagna... Obywatele znaj wszystkie przeprawy,

wszystkie cieki, których nieprzyjaciel ani ay moe...

Gdy z jednego miejsca spdzeni bd Polacy, pójd
w drugie... Insurgenci czciami na mae korpusa nie-

przyjacielskie wpada mog, a tym sposobem bd w sta-

nie prz5^tumia, niszczy i zwycia nieprzyjaciela'-.

Pozatem powinni zatrudnia si „ogaszaniem wolnoci"

w samyche pastwach rozbiorowych. Podobna propa-

ganda najskuteczniejsz bdzie w Rosyi, gdzie na takie

haso wnet podniesie si przeciw wasnemu rzdowi cie-

miony „chop moskiewski", nastpi „zrewolucyonizo-

wanie Maorosyi", „powstanie Ukrainy", kozaczyzny itp.

Na czele nowej insurekcyi polskiej postawi naley dy-

ktatora, wzorem rzymskim: bdzie nim oczywicie Ko-

ciuszko. Pod nim dopiero ustanowi si tymczasowy

rzd narodowy, w rodzaju dawnej, lecz poprawionej Ra-

dy powstaczej, pod nazw Kongresu, wzorem amery-

kaskim. Rzecz gówna: dziaa samoistnie, liczy tylko

na siebie. Legiony niczego dla kraju wskóra nie zdoa-

j: „10 tysicy Polaków... zgino w dwóch kampaniacli

woskich... poginli ci mni ludzie na obcej ziemi,

a bracia ich jcz w niewoli". Wskóra mona jedynie

powstaniem powszechnem w domu, z woli wasnej, moc
wasn. „Polacy, nie czekajcie na adne oholic2:noci, nie

ogldajcie si ani na wojn czyjkolwiek, ani na pokój:

macie siy wielkie, uyjcie ich przeciw nieprzyjacioom,

a zwyciycie".

Niezwyke pismo niniejsze, wydane w Paryu
w 1800 r., a póniej wielokrotnie przedrukowywane,

posiada znaczenie wybitne, nietyle samo przez si, ile

jako ródo najwczeniejsze caego kompleksu poj, któ-

re miay w nastpstwie, raz po razie, zaciy na losach
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iiaiddu. Di^ktryna, tu wywoona, luiaia w nasttjpstwie

wcieli si ywcem w rozpacznych przedsiwziach par-

yzantek polistopadowych i jeszcze powstania stycznio-

wego. W niniejszej atoli chwili spotkaa si ona ze sta-

nowczym oporem rozwaniejszych ywioów emigracyj-

iio-legionowych. Pawlikowski, z polecenia Kociuszki
i przy materyaliiem jego poparciu, zaraz po odbiciu tej

l>i'oszury, zacz cae jej „pakiety" wysya do kraju

przez powracajcych wycliodców. Posa te pewn ilo
gzemplarzy na rce zaufaszych radykaów legii nad-

dunajskiej. Tutaj zwaszcza szef tworzonego dopiero ba-

talionu czwartego, majcego swój zakad w Neubrisachu,

( rrabski, gowa mtna, krzykacz, intrygant i warcho zawo-
any, by „gównym korespondentem malkontentów". Na
szczcie, zawczasu powzili o tem wiadomo roztropniejsi

sztabowcy legii. Spowodowali oni niezwocznie zbiorow
(lezw oficerów do Kniaziewicza przeciw rozpowszechnia-

niu rzeczonego pisma i przeciw zawartej w niem po-

Jmdce powstaczej. Z polecenia Kniaziewicza, jeden

^fczemplarz przez Kosseckiego przesany zosta Barssowi

^Hp Parya, z daniem bliszych pojanie. Barss, przed

^Bórym druk trzymany by w cisym sekrecie, znowu
^^zebra miar i nieproszony podj si niezaszczytnej

roli oskaryciela zza wga. Dorczy on ów egzemplarz,

wraz z przekadem francuskim, swemu przyjacielowi

Ronneau i skoni go do podania formalnej z tego po-

wodu skargi Talleyrandowi. Pawlikowski zaraz wzity
osta w opiek policyi, a znalezione jeszcze na skadzie

egzemplarze jego ksiki ulegy konfiskacie. Ale i sam

Kociuszko naraony zosta na poufne od rzdu ostrze-

enie. Innych przykroci i kopotów od wasnych do-

wiadczy rodaków. Jego myl powstacza i agitujca

za ni ksika, uznane za „najszkodliwsze", wywoa-
y rzeczon odezwie protestujc legii naddunajskiej.

Z czelnem pismem zw^róci si do niego Orchow-

ski: wyrzuca mu z powodu tej ksiki wydanie spi-
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skowego sekretu, oskara go wprost o „krzywoprzy-

sistwo", odsya mu jego przysig, dajc zwrotu

swojej i sprytnie tym sposobem z ryzykownej wyzwa-

lajc si afery. Dotknity protestem naddunajskim, Ko-

ciuszko bardziej jeszcze odtd oddali si od Kniazie-

wicza. A i do Dbrowskiego temi czasy, skutkiem przy-

krej niedyskrecyi, znacznie ochód. Ale przynajmniej

te od niektórych uwolni si baamutów; oddali Pa-

wlikowskiego, zerwa z Orcliowskim; odwoa wreszcie

swój akces do Towarzystwa republikanów. Zarazem znie-

chci si ostatecznie do Francyi konsularnej wogóle,

a Bonapartego w szczególnoci. Odtd poczyna stop-

niowo wycofywa si z waciwych spraw politycznych,

zamyka si w zaciszu prywatnem, ogranicza do obo-

wizków ojca i opiekuna biedoty wygnaczej, a zwa-
szcza drogiej jego sercu modziey legionowej. Przesta-

wa by kierownikiem, pozosta patryarch Polski, dro-

gim symbolem jej prawowitych, choby doczenie niedo-

cigych pragnie. Nie by ju przy nim ster, bya kot-

wica narodu.

Tymczasem rokowania francusko-austryackie, pro-

wadzono w Lunewilu midzy Cobenzlem a Józefem Bo-

napartem, szy jak z kamienia. Cobenzl, bardzo nieust-

pliwy, wyranie postaremu przewleka. W Wiedniu je-

szcze liczono na atuty wojenne i polityczne. Liczono na

wzmocnione armie niemieck i wosk, na których cze-

le, zamiast pobitych Kraya i Melasa, postawiono arcy-

ksicia Jana i Bellegarda. A liczono te nienajmniej na

pomylne przewroty w Petersburgu i Paryu. Wiedziano

o spiskowych w Rosyi obrotach paninowsko-wielkoksi-
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cych i brano w rachub moliwo gwatownej nad

New niespodzianki paacowej, utrcenia Pawa. Za po-

dobnie jak za Dyrektoryatu, tak i teraz, za Konsulatu,

wiedziano o spiskowycli we Francyi robotacli rojalisty-

czno-radykalnych i brano w rachub moliwo gwa-
townej nad Sekwan niespodzianki ulicznej, utrcenia Bo-

uapartego.

Wprawdzie midzy rojalistami francuskimi a Bona-

partem byy nawizane pewne prób^ ugodowe, bdce
take w osobliwszym zwizku ze spraw polsk. Sam wy-

siadujcy w Mitawie, nakomornem rosyjskiem", hr.Prowan-

cyi, hr. Lille, czyli król fro^ncnski in iJaribiiSy Ludwik XVIII,
zaraz po zamachu brumaira by podejmowa starania, ce-

lem pozyskania Pierwszego konsula dla sprawy restau-

racyi bourboskiej. Nastpnie, po jego zwyciskim z Ma-

renga powrocie, pretendent zwróci si do niego oraz

do trzeciego konsula, Lebruna, z wymownym apelem pi-

Iemnym,
za porednictwem Talleyranda i swoich agen-

ów w Paryu. Bonaparte odpisa krótko, grzecznie i od-

ttownie. Zarazem, niewiadomo napewno, czy z jego, czy

e z wasnej pobudki, Lebrun tajnemu porednikowi

iretendenta, ksidzu Montesquiou, owiadczy ustnie, i
Bonaparte uwaa za moliwe odbudowanie Polski, i by-

y gotów uatwi tam panowanie Ludwika XVin i je-

go spadkobierców". Dziwna to zaiste bya ironia losu:

koron, porzucon niegdy przez zbiegego z Polski

Walezego, miaby teraz ka przegnany z Francyi Bour-

bon. Srodze obruszy si pretendent na podobn ofert

polsk, nieprzystojn dla „sukcesora 33 królów" francu-

skich. Nie bez powodu zreszt dopatrywa si w niej

„danaowego daru", podstpnej chci skompromitowania

go wobec mocarstw rozbiorowych, a zwaszcza wobec

gospodarza rosyjskiego, na którego askawym by chle-

bie. Naogó, cay ten dziwny epizod pozosta do za-

gadkowym. Brak bezporedniego w tej mierze pisemnego

dowodu z pierwszej rki, od samego Bonapartego, ani
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nawet z drugiej, od Lebruna; s porednie tylko wia-

dectwa, z trzeciej rki rojalistycznej. Niepodobna te
orzec dokadnie, jaki by istotnie udzia i zamiar Pier-

wszego konsula w tej sprawie, conajmniej wielce podej-

rzanej, zalatujcej grubym politycznym szantaem. Jak-

kolwiekbd, po tych niedoszych usiowaniach ugodo-

wych w cigu lata 1800 r., nastpio tem wiksze na-

prenie pomidzy wydziedziczonym rojalizmem a jego

sukcesorem, Pierwszym konsulem. Zaczynaa si walka

miertelna, prowadzona z ca bezwzgldnoci przez

Bonapartego i jego przeciwników. Konsulat wykracza

w okres spisków nieubaganych, morderczych. Konspi-

racya i tym razem z dwóch wrcz przeciwnych pyna
róde, emigrancko-rojalistycznego i wojskoM^o-republi-

kaskiego. Bonaparte skonny by zrazu niedocenia

pierwszej, przecenia drug. W rzeczywistoci obiedwie

konspiracye w najrozmaitszych postaciach, wj^czajc
si napozór, a przecie czstokro najcilej sprzone
i spórzdne, miay stale odtd towarzyszy Konsula-

towi i Cesarstwu, godzc z reguy wprost w ycie Bo-

napartego i Napoleona.

Jeli tedy obecnie nie bez powodu liczono si
w Wiedniu z ewentualnoci gwatownych w Petersbur-

gu i Paryu zaj i, przewrotów, to jednak ju co do

pory tych wypadków mocno si przeliczono. Nic jeszcze

niespodzianego z carem ani konsulem nie zaszo, a tym-

czasem na opornych targach lunewilskich min termin

upywajcego w listopadzie 1800 r., ostatniego rozejmu

Bonaparte nakaza natychmiastowe wypowiedzenie go

dla obu naraz teatrów wojny, we Woszech i Niemczech.

Rozgorzaa wic nanowo walka nad Minciem i Renem.
Najpierw, w drugiej poowie listopada, rozpoczy si
kroki wojenne we Woszech. Tutaj zreszt ju od poo-
wy sierpnia nastpia zmiana w komendzie naczelnej,

przez nagy upadek Masseny, od niedawna dowódcy po-

czonej armii woskiej. Zlecia on niespodzianie z ko-
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mendy, zastpiony przez Bruna, obejmujcego z powro-

tem dowództwo w Medyolanie, i odwoany do Parya.

Powody nagego tego zarzdzenia byy do ciemne.

Obok przeniewierstw pieninych Masseny, gównym po-

wodem by podobno wykryty udzia jego w pewnyci

tajnych knowaniach wojskowo-politycznych. Bezpored-

nim skutkiem dziwnej tej afery byo te aresztowanie

Chadzkiewicza, Zajczka, Mierosawskiego i paru innych

jeszcze Polaków, osadzenie ich w wiey Templu i pod-

danie surowemu ledztwu. Owó nastpca Masseny,

Brune, powoany teraz do wielkiej akcyi zaczepnej prze-

ciw nastpcy Melasa, Bellegardowi, prowadzi j ze sta-

em powodzeniem, lecz naogó do ospale. Dopiero pod

koniec grudnia 1800 r. zepchn on Austryaków z zaj-

tych po Marengu stanowisk, przekroczy Mincie, a w po-

cztku nastpnego roku Adyg. Równoczenie Macdonald

wtarjrn do Trentina. Zagroeni na tyach Austryacy

cofnli si a za Tagli<vmento. Wszelako ju w poowie

[stycznia 1801 r. nastpio z tej strony ponowne zawie-

szenie broni, tym razem wyprzedzajc nakrótko zawarcie

pokoju.

Pierwsza legia polska w skromnej tej kampanii skrom-

ny te tylko wzi moga udzia. Dbrowski, uradowany

objciem komendy, po do niemiym sobie Massenie, przez

starego swego znajomego Bruna, odebra od niego roz-

kaz zebrania caej swej legii w Cyzalpinie, co zreszt

ju przedtem przez Massen i Carnota, przy wstawien-

nictwie Kociuszki, postanowionem byo. Skutkiem tego

zaraz w pocztku padziernika 1800 r. przyby Dbrow-
ski z Marsylii do Medyolanu. Tutaj niebawem wszystkie

polskie cigny bataliony, wraz z zakadem, prowa-

dzonym przez zwróconego z niewoli austryackiej Wiel-

horskiego. Trwao jeszcze wtedy pierwotne, przeduone
we wrzeniu, zawieszenie broni na obu frontach, niemie-

ckim i woskim; oczekiwano co dnia dojcia pokoju. Na-

strój wychodctwa polskiego by przeto dosy przygn-
Napolcon a Polska III. 14
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biony. Kniaziewicz, na wie o tern nowem przedueniu

rozejmu, czujc pokój w powietrzu, zaraz pod koniec wrze-

nia 1800 r. pisa strwoony do Dbrowskiego, proponujc

niezwoczne zjechanie si w Paryu dla dowiedzenia si

o losie ojczyzny i wspólnej interwencyi osobistej u Bo-

napartego. Uprzedza zarazem, e, na wypadek milczcego

o Polsce pokoju, wikszo oficerów legii naddunajskiej

sub porzuci i do domu wróci. Podobnie trwoy si

Wielhorski: „Pokój zdaje si by pewnym— pisa Wybi-

ckiemu w pocztku padziernika.—My, jak ta owca obka-
na, tuajca si przed burz, pod dbem wyniosym czeka
bdziemy, póki nas albo gospodarz dobroczynny do ow-

czarni, albo rzenik na kloc nie poprowadzi... Jeeli Pol-

ska zupenie ma by wymazan z rzdu mocarstw, ...za-

tem i egzystencya naszego korpusu upada... Co do mnie.

su dopóty, dopóki wolno mi czapk i hast polsk no-

si. Cudzego munduru na moim grzbiecie nikt nie zoba-

czy". Nie by wolnym od podobnych obaw sam Dbrow-
ski i do podobnej te wtedy skania si konkluzyi. „Du-
ej bawi nie myl, — pisa on równie do Wybickiego

w poowie padziernika — jak do pokoju generalnego.

Kiedy ju Francya i inne narody powiedz, e ju nie-

masz imienia Polski, natenczas i ja szuka bd zacisza,

czekajc koca dni moich". Wybicki, który podówczas,

po niedoszej audyencyi u Bonapartego i nieszczególnym

obrocie rzeczy polskich w Paryu, postanowi ostatecznie

Francy opuci i osi w Saksonii, ze swej strony

pisa na wyjezdnem Dbrowskiemu w listopadzie 1800 r.,

i „sab ma nadziej o ojczynie" i radzi „z honorem

skoczy egzystency legionów".

Tymczasem w Medyolanie spotka si Dbrowski
z wan zmian organizacyjn. W pocztku listopada

1800 r., w myl rozkazu Pierwszego konsula, wy-
szo zarzdzenie Bruna, i pierwsza legia polska a do

liczby (5 tysicy ludzi przenosi si od pocztku bie-
cego roku republikaskiego, t. j. z dat wsteczn od
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wrzenia tee:o roku, z powrotem na od cyzalpiski

Wprawdzie byo to zarzdzenie tymczasowe, spowodo-

wane gównie wzgldami finansowemi, a miao te ten

dobry skutek, i atwiej odtd byo o fundusze i pr-
dzej mona byo oporzdzi legi. Wprawdzie w rozka-

zie dziennym Bruna wyranie te zastrzeonem byo,

i, pomimo tej inowacyi, „Polacy stanowi zawsze cz
skadow armii francuskiej" i zachowuj nadal kokard
i chorgwie francuskie. Istotnie, osm takich chorgwi
dla kadego batalionu i artyleryi, przy pochlebneui pi-

mie Berthiera, który w tym czasie obj z powrotem
po Carnocie ministeryum wojny, niebawem przywiezio-

nych zostao Dbrowskiemu przez Dembowskiego z Pa-

rya. Zawsze jednak zarzdzenie powysze, okazujc
dowodnie nieustatkowany bynajmniej charakter wieej
formacyi legionowej polsko-francuskiej, byo poniekd
ostrzegawcz zapowiedzi smutnych w tym wzgldzie
niespodzianek w bliskiej przyszoci. Gdy wkrótce po-

tem wznowione zostay operacye wojenne, legia polska,

liczca wtedy przeszo 5 tysicy ludzi pod broni, zno-

wu nie zostaa uyt ani w kupie, ani w pierwszej linii

bojowej, lecz, postaremu rozproszona, otrzymaa od Bru-

na przeznaczenie raczej drugorzdne. Cz zostawiono

w Medyolanie; cz posano do blokowania Ferrary

i Mantui; oddzia gówny pod Dbrowskim, przeszo 2 ty-

sice ludzi, wyprawiono nad jezioro Gard, do oblegania

warownej Teschiery, gównie w celu zamaskowania ruchów
armii gównej nad Minciem. Wszdzie ze zwyk tgo-
ci sprawili si legionici; szczególnie na trudnym
i niewdzicznym posterunku pod Peschier znaczne od-

dali usugi. Jednoczenie w pojedynk odznaczyli si
wybitnie Jabonowski, na czele póbrygady francuskiej

pod Bologn, oraz Woodkowicz, który na czele drago-

nów francuskich jeden z [rierwszych przedosta si przez

Mincio. W mudnej tej dwumiesicznej kampanii zimo-

wej woskiej, bili si bezustanku Polacy a do stycznie-



220

wego rozejmu 1801 r. Jakkolwiekbd, nie miaa tu le-

gia pierwsza stosownego do dziaa znakomitszych pola.

Wynagradza to sobie na inny sposób Dbrowski. Poka-

za on t sztuk rzadk, i porodku niniejszej trwajcej

kampanii swoj legi zaokrgli liczebnie, a niebawem,

jak si rzeko, na wyszej ni kiedykolwiek, ponad kom-

plet, postawi stopie. Niestety, syzyfowe to miay by
ffrace.

W tej samej porze, na drugim teatrze w^ojny,

w Niemczech, legia naddunajska, duo sabsza liczebnie

i organizacyjnie, do nierównie wietniejszyci powoana
bya czynów. Tutaj Moreau do wielkich gotowa si rze-

czy. Dusza niewtpliwie wysza, charakter szlachetny,

lecz saby, maostkowy, obcym wpywom atwo podleg-

y, niepospolity ten wódz, jedyny naprawd, od mierci

Hocha, rywal Bonapartego, nie umia ani jemu si pod-

da, ani z nim wspóy, ani go zwalczy. Najpochleb-

niej przez niego gaskany, ulegszy mu chwilow^o pod-

czas zamachu brumaira, potem odebra mu siebie z po-

wrotem. wieo w^anie, za swej ostatniej bytnoci w Pa-

ryu, latem 1800 r., mia sobie od niego ofiarowane ma-
estwo z jego pasierbic, córk Józefiny, Hortensy
Beauharnais, lecz pogardliwie odtrci ten zwizek, po-

lubi inn, i odtd przez ambitn on i teciow by
gorczkowo podniecany do spózawodnictwa, do walki

z Bonapartem. Tej rywalizacyi on teraz, we wznowio-

nej kampanii, najpikniejszy myla da wyraz wiet-

nym czynem wojennym, majcym przygasi Marengo.

W rzeczy samej, Moreau, rozpoczwszy z kocem listo-

pada na wielk zaraz skal dziaania zaczepne w Ba-

waryi przeciw armii cesarskiej, dowodzonej po Krayu
przez modego, niedowiadczonego arcyksicia Jana, ju
w tydzie, 3 grudnia 1800 r., pod Hohenlindenem, pen
sw armi zwar si z poczon armi bawarsko-au-

stryack, i przy równych niemal siach, po 60 tysicy

ludzi z kadej strony, od jednego zamachu zupene, roz-
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strzygajce kampani i wojn, odniós zwycistwo. L» -

gia Kniaziewicza, t. j. gotowe wtedy pierwsze trzy ba-

taliony piechoty, cztery lekkie szwadrony jazdy w 500

koni, i kompania artyleryi konnej, razem przeszo 3 tysice

ludzi, umieszczona bya pierwotnie na lewem skrzydle.

Nagle, tu przed rozpoczciem operacyi wojennych, zo-

staa przez Moreau przeniesion na skrzydo prawe
i oddan do dywizyi generaa Decaena. Wedle wiaro-

godnego wiadectwa Kniaziewicza i Godebskiego, za-

pewne na podstawie informacyi pochodzcej od samego

Moreau, „oddalenie legii z lewego skrzyda uskuteczni-

o si, jakemy si potem dowiedzieli, na rozkaz z Pa

rya (od Bonapartego), gdy za blisko bylimy granic

pruskich, czego król pruski wcale nie lubi". W kadym
razie to przegrupowanie okazao si zewszechmiar szcz-

liwym dla legii wypadkiem. Dziki temu bowiem moga
ona wzi godny siebie udzia w rozstrzygniciu bitwy

hohenlindeskiej, które wanie z tej strony, na prawem
skrzydle, nastpi miao. Tutaj mianowicie, uplanowany

przez Moreau, szeroki na tyy austryackie manewr
oskrzydlajcy, uwieczony zosta w chwili stanowczej

energicznem wdaniem si legii. Ju w tem miejscu, na

[moczarach lenych pod Sankt-Christophem, ród walcej
^sto nieycy, naciskani przez piechot austryack

i jazd uask, zachwiali si Francuzi. Wtem, wanie
w chwili, gdy nieg usta i nagle z poza zimowej chmu-

ry pene wybyso soce, Kniaziewicz z batalionem le-

gii, idc na bagnety, poparty przez jazd legionow,

z niewstrzyman uderzajc fury, o powodzeniu caego
flankowego zdecydowa natarcia, a tem samem, na skrom-

n miar liczebn monoci swojej, jaknajskuteczniej do

wielkiego sukcesu caej hohenlindeskiej przyoy si
batalii. O duchu, okazanym w tej potrzebie przez legio-

nistów naddunajskich, wiadczy taki chociaby epizod,

i uan legionowy, Jan Pawlikowski, ubiwszy lanc ka-

pitana i porucznika austryackiego, wzi do niewoli ca-
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kompani z 57 ludzi. Austryacy stracili pod Hohen-

lindenem okoo 10 tysicy ludzi; lecz bojowa ich odpor-

no bardziej jeszcze moralnie, ni materyalnie, bya
zaman. Armia idh w najwikszym cofaa si popiechu

i popochu. Z najwiksz znów energi, w awangardzie

francuskiej, uczestniczyli w pocigu Polacy Kniaziewi-

cza, niezmordowanie nastpujc na pity uchodzcemu
nieprzyjacielowi. Gdy jedcy legionowi, pierwsi wpaw
przebywszy wezbran Salz, znaleli si naprzeciw brygady

wirtemberskoaustryackiej, uan legionista „Trandowski,

z kompanii szóstej kapitana Dulfusa, — epizod równie
niele legionow malujcy fantazy, — generaa ksicia

Liechtensteina, na czele swej brygady stojcego, w skut-

ku zakadu z koleg swoim o halb wina, wzi w nie-

wol, i pomimo strzaów nieprzyjacielskich, zmczonego
i zduszonego swemu kapitanowi przyprowadzi". Szyb-

kim marszem posuwano si naprzód wprost na Wiede.
Ju w drugiej poowie grudnia sztab legionowy kwate-

rowa w opactwie Kremsmunster, o ledwo dwadziecia

par mil od stolicy. Armia austryacka w nieporzdnym
odwrocie topniaa raptownie. Arcyksi Karol, który

po pobitym Janie na gwat powoany zosta do objcia

nad ni dowództwa, znalaz j w stanie „graniczcym

z.rozpacz i zupenym rozkadem". Naliczy pod broni
ju tylko dwadziecia kilka tysicy ludzi, naprzeciw pe-

nych dziewiciu zwyciskich dywizyi francuskich. Na-

tychmiast te zacz od proby o zawieszenie broni.

Moreau w teje chwili udzieli zgody. T^ik, ju w trzy

tygodnie po Hohenlindenie, w grudniu 1800 r., zawarty zo-

sta rozejni w Steyrze. Uratowa on od zguby, wedle wia-
dectwa arcyksicia Karola, resztki armii i stolic austry-

acka. Rozejm dotyczy oczywicie tylko terenu niemie-

ckiego, lecz przewidywa równie wstawiennictwo Moreau
celem zawieszenia walki take na terenie woskim. By
w kadym razie wanym przygotowawczym ku pokojowi

krokiem. Za zarazem, w nieuniknionej konsekwencyi, by
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dotkliwym krokiem przygotowawczym do ostatecznej

ruiny wychodczych i legionowych widokó^w polskich.

Rozejm steyrski by dzieem osobistem samego Mo-

reau. Nie moe tu by mowy o przymusowym -nacisku

Bonapartego, który wcale nie mógby wtedy takiego na-

cisku wywrze na zw3^ciscy Moreau, a nie wywar na-

wet na Brunie, operujcym swobodnie jeszcze przez

blisko miesic. Poprostu, sam Moreau, dla wzgldów
rzeczowych, a nienajmniej te osobistych, nie chcia ry-

zykowa hohenlindeskiej sawy, nie chcia zdobywa
Wiednia. „Zdobycie pokoju wicej warte", odpar na za-

rzuty Decaena. Zamiast zapuszcza si dalej w gb mo-

narchii habsburskiej, wola on wróci do Parya, zaj
nalene sobie w narodzie miejsce przewodnie, moe po-

liczy si z Bonapartem. W grancie rzeczy, z wojskowo-

politycznego stanowiska generaa Moreau, Steyr to by-

o jego Leoben. Obecnie jego pobudki byy poniekd
skro pokrewne do ówczesnych, przed trzema laty, ge-

neraa Bonapartego. A bya to te, ze stanowiska pol-

skiego, skro podobna bieda. Waciwie nawet, pod k-
tem widzenia polskim, odpowiedzialno Moreau bya
nierównie wiksza. By on bliszy Wiednia, ni leob-
ski jego poprzednik; mia armi znacznie od niego sil-

niejsz; co za gówna, kiedy tamten cakiem bez pol-

skiej oby si broni, on prowadzi z sob legi polsk,

która krwi swoj do jego przyczynia si tryumfu,

i która, tak bardzo ju do granic ojczystych przyblio-

na, tern gorcej wyryw^aa si do Polski. A jednak, rzecz

zastanawiajca, Moreau, samem tylko yczliwem wzgl-
dem Polaków wziciem si, sam okazj-wan wydatnie,

napewno szczer, lecz adnym podnym czynem niepo-

part, sympaty dla sprawy polskiej, potrafi a do ko-
ca ycia, wtedy nawet, gdy, po leciech kilkunastu, ra-

zem z koalicy trójrozbiorcz, przeciw wasnej ojczynie

francuskiej, a w-raz i przeciw broni polskiej, bdzie wal-

czy i gin, zachowa opinie niezawodnego przyjaciela
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Polski. Potrafi te w obecnej porze, podczas zawieranego

z Austry rozejmu, uj wszelkich z tego tytuu ze stro-

ny polskiej wyrzutów, wszelkiej odpowiedzialnoci, która

cakowicie zwalia si na barki Bonapartego.

Dziwnym zbiegiem okolicznoci, w tej samej nieo-

mal godzinie, gdy w Steyrze podpisywano zawieszenie

broni, w Paryu dokonany zosta pierwszy i najstraszli-

wszy zamach na ycie Bonapartego. Tego wieczora,

gdy on jecha powozem do Opery, nastpi wybuch ma-

szyny piekielnej na ulicy Saint-Nicaise, zabijajc i ra-

nic osoby z najbliszego jego orszaku. Cudem ocalo-

ny Pierwszy konsul, wierzc w spisek rewolucyjny, za

rzdzi srog represy przeciw ywioom republika-

skim. Mia w tern to jeszcze wyrachow^anie, e sam ju
sterujc ku monarchii, przystosowywa si i tym sposo-

bem do poj tych monarchów, z którymi dotychczas wo-

jowa a teraz szuka pokoju. Przystosowywa si a nadto

do poj silnej rki niemiosiernego Franciszka, a zwa-
szcza despoty Pawa. Ta mciwa represya, dochodzca
a do proskrypcyi i deportacyi, bya nietylko niecnym

gwatem, lecz grubym te bdem. Albowiem zamach by
dzieem nie republikanów, lecz rojalistów. W kadym
razie musia on jeszcze bardziej utwierdzi Bonapartego

w podaniu pokoju z Europ, dla konsolidacyi swej wa-
dzy we Francyi. Tutaj w sam por przypado Hohen-

linden. ISTiezwocznie, obok zawartych rozejmów w Niem-

czech i Woszech, wznowione zostay w Lunewilu uka-

dy pokojowe z upokorzon Austry, tym razem ju ca-

kiem naseryo w chyem prowadzone tempie. W sam
te por przyjazne pisma i poselstwa cara Pawa przy-

byway do Parya. Byo to najskuteczniejsze lekarstwo

na rozpaczliw oporno Austryi i Cobenzla, a take na

chciwe wcibstwo Prus i Lucchesiniego. Przed niedale-

k pacyfikacy austryack, za co gówna, zbliajcym
si równie pokojem a moe sojuszem rosyjskim, Bona-

parte ju z góry wszelkie niemie pragn z drogi usu-
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n przeszkody. Jedn z najdraliwszych pozostawaa

oczywicie sprawa polska. Ju w kocu grudnia 1800 r.,

Pierwszy konsul nakaza ministrowi policyi, Fouchómu,

„skonfiskowa i zniszczy wszystkie egzemplarze bro-

szury pod tytuem: „Niemasz gruntownego i trwaego
pokoju bez odbudowania Polski". Prawdy, w owym ty-

tule zawartej, cho ju o niej wewntrzne mówio mu
czucie, nie chcia jeszcze sysze, nie chcia jeszcze

o niej wiedzie, chcia jeszcze uj przed ni Bonaparte.

Ale ta prawda za nim pójdzie, dopadnie go i zabrzmi

mu w gromach Austerlitzu, Jeny i Friedlandu, a take
Berezyny, Lipska i Waterloo.

Narazie jednak aktualniej sze góroway wzgl-
dy. Ukady lunewilskie szybko pomylnego dobiegay
koca. Pod naciskiem wasnej bezsilnoci wojennej,

a nienajmniej te nieuchronnego ku Francy i zwrotu

Pawa, Austrya ostatecznie skadaa bro. W pocztku
lutego 1801 r., przez Cobenzla i Józefa Bonapartego,

podpisany zosta midzy Republik francusk a cesa-

rzem, t. j. Austry wraz z Rzesz niemieck, pokój

w Lunewilu, ratyfikowany z pocztkiem marca w Wie-

dniu i Paryu. Traktat lunewilski potwierdza i roz-

szerza na rzecz Francyi warunki campoformijskie. Od-

dawa jej cay lewy brzeg Renu, wraz z Belgi. Usuwa
Austry za Adyg, wzamian za odszkodowania wene-

cko-dalmatyskie. Wydawa cae pozostae Wochy pod

wpyw francuski. Uznawa Cyzalpin i Ligury, prze-

kazujc nadomiar odebran Habsburgom Toskani do roz-

rzdzenia Francyi, na rzecz Bourbona z linii hiszpaskiej,

kuzyna i zicia króla hiszpaskiego, ks. Ludwika infanta

Parmy, przeznaczonej dla Cyzalpiny. Uzupenieniem
tego ostatniego punktu by równolegy ukad z Hiszpa-

ni, która, ju poprzednio ustpiwszy Francyi swoj cz
wyspy San-Domingo, obecnie, w marcu 1801 r., zwracaa
jej ponadto Luizyan, wzamian za oddanie Toskanii ks.

Ludwikowi. Zreszt, w ukadach lunewilskich, warujc
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wzajemny zwrot wszystkich jeców wojennych i zakad-

ników, oczywicie pominito cakowicie spraw polsk.

Niedo na tern, w najpierwszym zaraz artykule umie-

szczono przejty dosow^nie z tekstu campoformijskiego

warunek, godzcy prosto w t spraw. Przejto zobo-

wizanie obopólne nieudzielania „adnej pomocy, ani

poparcia, bezporednio czy porednio", wzajemnym za-

granic wrogom wewntrznym, t. j. emigracyi rojalisty-

cznej francuskiej, jakote legionowej polskiej. By tedy

traktat lunewilski, podobnie jak umowy leobeska i cam-

poformijska, a nawet, wobec wikszej konsolidacyi po-

kojowej, by w wyszym jeszcze stopniu, cik klsk
wysile i widoków wychodczj^ch polskich, a w szczegól-

noci legionowych.

VI.

Pokój lunewilski z Austry mia by przegrywk
do pokoju i przymierza Francyi z Rosy. Przybywa
wanie do Parya nadzwyczajny wysannik carski, Ko-

yczew. W tajnej dla niego instrukcyi ofiarowa Pawe
Pierwszemu Konsulowi, pene spódziaanie polityczne

i wojenne w walce z Angli. Ofiarowa mu ^ponie-

nie domu habsburskiego podug jego (Bonapartego)

woli''. Gorco natomiast wstawia si za papieem, „jako

gow wiary katolickiej, wyznawanej przez jedn trzeci

dzieraw moich". Radzi Bonapartemu „obj tytu kró-

lew^ski, a nawet uczyni koron dziedziczn w rodzinie

swojej". Proponowa mu cisy zwizek, moc któ-

rego samowtór „moglibymy rozrzdza pospou reszt

Europy". Zastrzega jednak wyranie w osobnym tej

instrukcyi ustpie, i „nie bd mówi o Polsce, o któ-

rej zgoa wzmiankowa nie naley, tembardziej, e na-
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ley ona do trzecli mocarstw". Nakazywa równie,

w oddzielnym artykule dodatkowym, „nalega na znie-

sienie klubów, komitetu polskiego (w Paryu), oraz

wszelkich wogóle urzdze (HahlisiiementfsJ, istniejcych

poza Francy, a zajmujcych si szerzeniem zasad de-

mokratycznych... za zgod i pod opiek rzdu francu-

skiego". Pod temi „urzdzeniami ', rzecz prosta, doro-

zumiewa si naleao f)rzedewszystkiem legionów pol-

skich. W pocztku marca 1801 r., po przybyciu Koy-
czewa, zaczy si natychmiast bezporednie rokowania

])okoj()we francusko-rosyjskie. Niebardzo zreszt nada-

wa si do nich Koyczew, rdzenny Moskwicz starej

daty, nienawidzcy Zachodu, Francyi, a zwaszcza Pol-

ski, osobicie przytem czek zy, óciowy, podejrzliwy.

Nie omieszka on bacznie ledzi wychodców pol-

skich w Paryu, i w doniesieniach swoich cigle prze-

strzega lawa przed tajnemi planami odbudowy Polski,

Iywionemi
przez Bonapartego. To te na pierwszej za-

laz konferencyi pokojowej Koyczewa z Talleyrandem,

wyonia si sprawa wspólnej akcyi obronnej przeciw

obustronnym, bawicym zagranic, „wrogom wewntrz-
nym". Koyczew w tej sprawie, wobec Talleyranda,

ponowi najdosowniej dania, stawiane w 1797 r. przez

Panina w jego konferencyach berliskich z Caillardem,

powoujc si na ówczesne ustpstwa rzdu dyrekto-

ryalnego. Talleyrand, imieniem konsularnego, równie
adnych w tym wzgldzie nie czyni trudnoci. Tak wic,
w zaprojektowanych zgodnie, przez niego i Koyczewa,
dwóch artykuach przyszego traktatu pokoju z Rosy, jak

dopiero co z Austry, zastrzeono podobnie zakaz do-

starczania
,.
jakiegokolwiek zasiku, albo kontyngensu,

w ludziach, ani pienidzach", na rzecz ow\ych „wrogów
[Wewntrznych"; przydano nadto zakaz utrzymywania
przez nich korespondencyi, propagowania de wichrzy-

cielskich itp. To wszystko jawnie godzio w sam istno
emigracyjn i legionow polsk. Ale w tej chwali caa.
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napozór tak nika, sprawa polska schodzia na plan dal-

szy, wobec wielkich korzyci aktualnych, jakie zwizek
z Pawem otwiera Bonapartemu. Przez sam tylko gro-

b carsk odrazu umierzone zostay Prusy. Narzucay

si one natrtnie ze swojem porednictwem i daniem
indemnizacyi za lewy brzeg Renu, a zmuszone zostay

wzi j w Hanowerze, wasnoci domu angielskiego,

zmuszone tedy, w ogonie Rosyi i Franjcyi, deklarowa

si przeciw Anglii. Rozjuszenie Pawa na Angli skd-

ind znów otwierao drog najmielszym pomysom Bo-

napartego. Poruszana, jak wskazano, jeszcze przez po-

lityków rewolucyjnych, i pewnie nieraz od Sukow-
kowskiego sychiwana, myl ekspedycyi indyjskiej, sty-

cznej poniekd z egipsk, przybieraa teraz dla Pierw-

szego konsula ksztaty realne, skoro pospou z Rosy
miaaby zosta wykonan. By ju wtedy szczegóowo

rozwaany przez Bonapartego plan wspólnej, francusko-

rosyjskiej operacyi na Herat, Kandahar, Kabul, przeciw

Indyom. Ju Pawe atamanowi Patowowi bajeczn wy-

dawa instrukcy: „Pój do Gangesu, a potem na prawo";

ju nawet, w marcu 1801 r., nastpi wymarsz 20 tysicy

kozaków ze stanic doskich ku Orenburgowi, na indyj-

sk wypraw.
Wtem uderzy grom, niweczcy ca, tak wie-

tn, konjektur rosyjsk Bonapartego. Tron carski no-

wa atrydowa skalaa zbrodnia, po synobójstwie Piotra,

mobójstwie Katarzyny, ojcobójstwo Aleksandra. Po
nieudanym pierwszym spisku Panina, dojrzewa wtór}^,

dzieo genera-gubernatora petersburskiego Pahlena, bra-

ci Zubowów, generaa Bennigsena i innych dostojników.

Dojrzewa z pen wiedz i aprobat Aleksandra. Ten

W. Ksi nastpca, a przyszy car, którego wyniesieniu

caa spiskowa suya czereda, z niezgbion w mo-
dziecu byzantyjsk hipokryzy, oszukujc spólników

i nawet samego siebie, udawa, e idzie mu jedynie

o objciu regencyi, o skonienie ojca do abdykacyi, nie

C
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tykajc mu wosa z gowy, cho wiedzia wybornie, e
tylko przez mord, tylko po jego trupie, doj móg do

wadzy. Nareszcie ohydny zamach carobójczy dokona si
w ponurym paacu Michfijowskim w Petersburgu, ponurej

nocy marcowej 1801 r, Pawe zosta zgadzony, zaduszony.

Aleksander I skrwawion wszechrosyjsk woy koron.
W polityce zagranicznej dworu petersburskiego nastpi
zwrot gwatowny. Kierunek jej obj napowrót Panin.

Odrazu przywrócone zostay przyjazne z Angli i Austry
stosunki. Odrazu te ochodziy si stosunki z Francy
konsularn. O sojuszu francusko-rosyjskim nie byo wicej
mowy. Conajwyej, rzd nowego cara, zajty narazi,

po krwawym przewrocie, utrwaleniem si nawewntrz,
unikajc wic jeszcze powika zewntrznych, nie zrze-

ka si wszcztych za poprzednika rokowa pokojowych
z Francy. Ale te rokowania szy odtd, jak po gru-

dzie, prowadzone przez Panina w duchu podejrzliwym,

opornym i twardym. Wprawdzie w skadzie rzdu pe-

tersburskiego zaszy wkrótce zmiany wybitne. Aleksan-

Ider,
waciwym sobie mdrym a podstpnym sposobem,

pozbywa si zbyt kompromitujcych spólników zbrodni

[DJcobójczej. Naprzód utrci Pahlena, potem oddali Pani-

na. Otoczy si natomiast gronem modych, zaufanych

doradców z doby swej wielkoksicej. Zaraz te po obj-
ciu rzdów przywoa z Woch Adama Czai-toryskiego.

Utworzy si tym sposobem t. zw. tryumwirat przy boku

carskim. Prócz Czartoryskiego, nalea tu podobny mu
szczery idealista, Pawe Stroganow, magnat bez ambicyi

i bez istotnego wpywu. Nalea take Mikoaj Nowosil-

cow, bardzo zdolny, pod mask idealizmu nikczemny ka-

ryerowicz, sualec, sprzedawczyk, pod mask serdecznej

dla Czartoryskiego przyjani chytry i zajady wróg Pol-

iMiski, jedyny z tego kóka wtajemniczony zawczasu w spi-

^sek przeciw Pawowi, a najlepiej umiejcy dogadza naj-

skrytszym intencyom Aleksandra. Przybrany jeszcze zo-

sta do „tryumwiratu" Wiktor Koczubej, siostrzeniec
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kanclerza Bezborodki, Maorus-arystokrata, gitki, pra-

ktyczny, ambitny, byy pose w Stambule, gdzie, jak

wskazano, polsk ledzi koloni, niebardzo Polsce y-
czliwy, a mianowany po Paninie ministrem spraw zagra-

nicznych. Bdcobd, zarówno i w tem gronie najbli-

szych Aleksandra modych przyjació, jak i w oficyalnym

skadzie rzdu rosyjskiego, przewaay obecnie dawne

natchnienia koalicyjne, zwaszcza anglofilskie, a tem sa-

mem mocne uprzedzenia do Francyi republikaskiej

i Pierwszego konsula.

Bonaparte wie o zgonie Pawa przyj okrzykiem

zgrozy, odczu j jako cios dotkliwy. Natychmiast te
przedsiwzi energiczne rodki zaradcze. Popieszy zli-

kwidowa sprawy woskie. W kwietniu 1801 r. zarzdzi
organizacy, t. j waciwie ju wcielenie Piemontu, jako

dywizyi wojskowej francuskiej, pod zarzdem generaa
Jourdana. Przypieszy reorganizacj^ Cyzalpiny, jako

jdra republiki woskiej, pod opiek francusk. Uoy
si, w lipcu 1801 r., ze Stolic Apostolsk; zwróci Piu-

sowi VII Pastwo kocielne. Co gówna, z przysanym
od papiea do Parya kardynaem Consalvim zawar
konkordat religijny, pokój midzy Francy, najstarsz

cór Kocioa, a katolick macierz. Przywraca reli-

gi rzymsko-katolick we Francyi, wprawdzie nie jako

religi stanu, lecz , znacznej wikszoci obywateli":

przywraca, obok nominacyi biskupów przez Pierw-

szego konsula, kanoniczn ich instytucy przez papie-

a; znosi, sowem, schyzm rewolucyjn. Uczyni ten

krok arcywany, wbrew yczeniu znacznej radykalnej

wikszoci generalicyi i administracyi francuskiej, ty-

le w myli ustalenia równowagi wewntrznej narodu

francuskiego i rzdów wasnych, co uatwienia zewntrz-
nej, europejskiej swojej polityki Wreszcie, po ustpie-

niu Pitta wiosn t. r., za premierostwa jego nastpcy.

Addingtona, ywo popar rokowania z Wielk Brytani.

Doprowadzi je te szczliwie do podpisania w Londy-
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nie, w padzierniku 1801 r., preliininarzów pokojowych

francusko-angielskich, na zasadzie zwrotu przez Anglie

wszystkich prawie, wzitych od wybuchu wojny, zdoby-

czy kolonialnych, wzamian za ewakuacy Neapolu

i Egiptu przez Francy. Na caej tedy linii da sobie

rad i zabezpieczy si bez Rosyi.

Swoj drog, obywajc si bez Rosyi, Pierwszy

konsul nie zaniedbywa niczego, aby doj z ni do adu.

Wyprawi do Petersburga pierwszego swego adjutanta,

Duroca, z uprzejmem pismem powitalnem do Aleksandra.

Misya ta wszake wskóraa niewiele. Durce atwo da
si uj, oczarowa wylanej serdecznoci modego cara;

a jednoczenie poufne jego doniesienia petersburskie do

Parya byy po drodze, z carskiego rozkazu, otwierane

i decyfrowane przez Panina. Nie na wicej zdao si wy-

sanie nad New Laharpa, który do mieszn teraz

odegra tam rol wobec byego swego ucznia, Aleksan-

dra; a nie zapomnia te o sobie, i odtd, po powrocie do

Szwajcaryi, waciwie rosyjskim by informatorem. Gdy
jednak tymczasem ujrzano w Petersburgu, jak dobrze na

wasn rk radzi sobie wszdy, nawet z Angli, Bona-

parte, zdecydowano si wznowi odwóczone rokowania

pokojowe francusko-rosyjskie. W tym celu, na miejsce

Koyczewa, posany zosta do Parya Morkow, ndzny
i brudny wyga czasów Katarzyny, niegdy kreatura Zu-

bowa i wybitny spópracownik dwóch ostatrich podziaów
Polski, na których grubo si obowi. Po jego przybyciu

i szeregu konferencyi z Talleyrandem, podpisany zosta

nareszcie przez nich obu, w padzierniku 1801 r., traktat

paryski pokoju midzy Francy a Rosy. Traktat stano-

wi „pokój, przyja i dobre porozumienie" wzajemne;

warowa „tosamo interesów" obustronnych w sprawie

indemnizacyi w Rzeszy niemieckiej, w^zamian za cesye

nadreskie i woskie na rzecz Francy i; zastrzega przytem

zacliowanie cisej „równowagi domu austryackiego a bran-

denburskiego", W osobnym artykule trzecim uwicono
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uroczycie omawiane tylekro wyparcie si zobopólnych

„wrogów wewntrznych", wzbronienie im wszelkiej ko-

respondencyi i propagandy, a nawet unieszkodliwienie ta-

kich „wrogów wewntrznych" drugiego kontrahenta przez

„wydalenie ich za granice" pastwa, udzielajcego im do-

tychczas gociny. Artyku ten, pomimo pozorów wzajem-

noci, nie móg w tej chwili mie praktycznego zastoso-

wania do emigracyi rójalistycznej francuskiej. W rzeczy

samej, pretendent Ludwik XVIII z ca sw wit ju od-

dawna, od pocztku 1801 r., by wydalony przez Pawa
z obrbów rosyjskich, z Mitawy; znajdowa si on obecnie

w Warszawie, pod berem pruskiem, i to za wyran
dyspens, dan rzdowi pruskiemu przez francuski. Wi-

docznie wic w tym artykule szo najgówniej o emi-

gracy legionow polsk. Owó, podczas zawarcia tego

traktatu, ju urzdowa w Petersburgu przy boku Ale-

ksandra przyjacielski „tryumwirat", z Czartoryskim; a na-

wet wybrany przez przyjació Koczubej ju piastowa po

Paninie sprawy zagraniczne. A jednak rzeczony, skierowa-

ny przeciw Polakom, kapitalny artyku trzymany bya do

koca w najcilejszej tajemnicy przed „Sarmat", Czar-

toryskim, zarówno przez ministeryum, jak i przez same-

go cesarza. Bya to skazówka ze wszechmiar charakte-

rystyczna dla caego dwulicowego stosunku Aleksandra do

polskiego swego doradcy i do sprawy polskiej w ogólnoci.

Bya to te najpierwsza, bardzo bolesna niespodzianka

dla Czartoryskiego. Dowiadywa si on znienacka, e
niniejszy „pierwszy akt Aleksandra by zaparciem si
czcych nas uczu". Gboko dotknity, czyni Czarto-

ryski po niewczasie gorzkie z tego powodu wyrzuty „za-

ambarasowanemu" cesarzowi, oczywicie bezskutecznie.

Z drugiej strony, i w Paryu niniejszy wanie draliwy

ustp traktatowy nie obszed si bez zasadniczej opozycyi.

W listopadzie 1801 r. traktat padziernikowy francusko-

rosyjski podany zosta do zatwierdzenia, w ksztacie

prawa Republiki, Ciau prawodawczemu i Trybunatowi.
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odczytanem Izbom sprawozdaniu Pierwszego konsula,

„O pooeniu Rzeczypospolitej", po gorcych pochwaach
dla „wielkiej duszy" nieboszczyka Pawa, który ,kocha
Francy", traktat pokoju, zawarty z jego nastpc, by
przedstawiony, jako zbawienny przeom w „stosunkach

dwu wielkich narodów (Francyi i Rosyi), które tyle maj
pobudek do kochania si, a adnej do obaw wzajemnych,
i które sama natura, dla równowagi Pónocy a Poudnia,
postawia na obu kracach Europy". Jednakowo, pod-

czas rozpraw nad tym traktatem w Ciele prawodaw-
czem i Trybunacie, ozway si ostre zarzuty, zwaszcza
z powodu artykuu trzeciego, cho zreszt w protokóach
tych obrad usunito wszelk wzmiank o Polsce. Rzd,
do zakopotany, musia uciec si do zoenia Izbom
„noty, pochodzcej wprost z gabinetu Pierwszego kon-

sula". Miaa ona wyjani ów wanie nieszczsny arty-

ku, lecz naprawd nie wyjaniaa niczego. Poczem osta-

tecznie, rzecz prosta, przeciw trzydziestce ledwo opo-

nentów, wikszoci dwustu gosów, traktat z Rosy
zatwierdzony zosta przez Ciao prawodawcze.

Z dobiegajcej kresu pacyfikacyi powszechnej, wy-
garn z kolei Bonaparte owoc teraz prawie ju doj-

rzay, a z najpierwszych jego zwycistw wyrosy, cyzal-

pisko-woski. Zwoa na grudzie 1801 r., do Lyonu,

nadzwyczajn Konsult Cyzalpiny, w skadzie kilkuset

przedstawicieli, obok których znalazo si te paru

biernych wiadków od posikowej broni legionowej pol-

skiej. Sam, w styczniu 1802 r., zjechawszy do Lyonu,

nada Cyzalpinie now ustaw, nowe wadze, i nowe,

znamienne imi Republiki Woskiej, znak przyszego

zjednoczenia wszystkich Woch. Zarazem za, nie bez

wywartego na zgromadzenie nacisku, kaza si obra
jej prezydentem. Zczy tedy w swojej osobie naczelnictwo

dwu wielkich narodów aciskich. W marcu 1802 r., uwi-
ci zeszoroczne preliminarze londyskie przez podpisany

w Amiens traktat pokoju z Angli. W czerwcu 1802 r.,

Napoleon n Polska III. 15
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zawar w Paryu pokój z Porta, na zasadzie nietykalnoci

jej dzieraw, oraz ewakuacyi Egiptu, dopenionej istotnie

w cigu nastpnego roku. Tak nakoniec ubezpieczony

wszechstronnie od Europy, uzna por za sposobn do

utrwalenia swej wadzy we Francyi. Szed szybkiemi

krokami do wadzy monarchicznej, a tern samem zblia
si do poj i praktyk pogodzonej z nim teraz monar-

ciicznej Europy. Uchwalenie konkordatu i przywrócenie

pokoju obchodzi uroczycie, wbrew pomrukom najbliszych

nawet sobie dygnitarzy i generaów, wspaniaem Tedeum

w staroytnej narodowej wityni Notre-Dame. Wbrew
silnej w Radzie pastwa i obu Izbach opozycyi, upa-

trujcej w tem nowy rodzaj szlachectwa, ustanowi Le-

gi honorow, w której imiona swoje krwawym znojem

tak chlubnie tylu zapisze Polaków. Przeama oporno
Ciaa prawodawczego i Trybunatu przez przepisan Se-

natowi uchwa o epuracyi Izb, wzbraniajc reelekcyi

niedogodnych rzdowi, zbyt wolnomylnych ,,ideologów''.

cisn i obezwadni pras przez ostre zarzdzenia cen-

zuralne; znakomicie rozszerzy kompetency tajnej poli-

cyi politycznej. Wreszcie, w maju 1802 r., narzuci Try-

bunatowi i Ciau prawodawczemu uchwa o Konsulacie

doywotnim, uwicon znowu przez plebiscyt narodowy,

pod atwiejszym jeszcze ni poprzednio naciskiem rzdu.

Otrzyma tym razem wysz nawet, ni po zamachu bru-

maira, wikszo póczwarta miliona gosów, przeciw

ledwo kilku tysicom protestów, ród których coprawda

te Carnota i Lafayetta. Równoczenie, uzupeniajc do-

ywotnie swoje dostojestwo konsularne, spowodowa
zadyktowan przez siebie senack uchwa organiczno-

konstytucyjn z sierpnia 1802 r. Nadawaa mu ona

prawo wyznaczenia sobi(^ nastpcy, ratyfikowania trak-

tatów^ pokoju i przymierza; czynia Senat wraz gówn
instytucy pastwow i powolnem w jego rku narz-
dziem; sowem, obdarzaa Pierwszego konsula pen ju
prawie, prócz tytuu, wadz monarchy. Zaczyna on te
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odtd niemal uionarszym otacza si dworem, przej)y-

cliem, obyczajem. Na stopnie cesarskiego zaczyna wst-
powa tronu.

Tkwio w teni atoli niebezpieczestwo podwójne.

Z jednej strony, w nowej Francyi porewolucyjnej, Bona-

parte, sigajc po purpur, ostatecznie naraa si y-
wioom republikaskim w kraju i armii. Za natomiast

w ugodowych (rallUs) arystokratyczno-rojalistycznych y-
wioacli francuskich, wietnych ci-detmnr^ narzucajcych

mu si do posad dworskich i politycznycli, zyskiwa
sugi niepewne, czsto zdradzieckie. Z drugiej znów
strony, w starej Europie monarchicznej; cho zmusi do

pokoju dwory, lecz bynajmniej ich nie przebaga. Nawet
w konstytucyjnej Anglii, pobony król Jerzy i blizcy

mu reakcyjni lordowie, rozaleni wymuszonym pokojem

wzdrygali si na Bonapartego, jako piekielne wcielenie

jiikóbistwa. Tembardziej nienawidziy go trzy samo-

wadcze dwory kontynentalne. Sztywny Fryderyk-Wil-

helm i „flirtujca" z Bonapartem pikna królowa Luiza

ywili skrycie gbok do niech i fizyczn wprost

odraz. Cesarz Franciszek, bourboska jego maonka
i caa feudalna kamaryla wiedeska podobnie mciw
jeno pogard i wyniose obrzydzenie mieli dla koray

kaskiego plebejusza, rzenika tylu piknych armii ce-

sarskich, spólnika sankiulockich morderców gilotynowa-

nej ciotki cesarskiej, a niestety, rzecz wtedy nieprze-

widziana, dla przyszego cesarskiego zicia. Car Ale-

ksander, w sameje chwili pacyfikacyi z Bonapartem,

odzywa si o nim, jako ndznym „oszucie", a tem mo-

cniej na niego si boczy przez cise jego zwizki z za-

mordowanym Pawem. Wspólna, miertelna nienawi
dziedziców starego europejskiego rzeczy porzdku mu-

siaa nieuniknionym sposobem dy do wyadowania si
we wspólnej napaci na dziedzica rewolucyi, i nie spo-

cznie, a nie doprowadzi do jego zguby i zgonu. Bona-

parte janie to widzia i do przyszych ze star koali-
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cyjn Europ gotowa si bojów. Ale w miar, jak on

sam we wasnym domu francuskim do niej przystosowy-

wa si i zblia, poczyna te mimowoli zamyka oczy

na istotny swój do niej stosunek. Z tego poczenia
jasnowidztwa a uudy miay w nastpstwie najcisze
wynikn biedy, w kocu katastrofa cesarza Napoleona.

Tymczasem jednak Pierwszy konsul Bonaparte znaj-

dowa si dopiero w miodowym okresie swoich z zago-

dzon Europ stosunków. Dochodzc nareszcie do naj-

pierwszego penego rozwikania wza wojen rewolucyj-

nych przez pacyfikacy powszechn 1801 -2 r., musia
wycign wszelkie nieodbite std konsekwencye. Owó,
naleao do nich, zawarte implicite w traktatach z Au-

stry i Rosy, wyrzeczenie si sprawy polskiej i legii

polskich. Nie bez wahania i tajnych w duszy zastrze-

e, przystpowa do tego Bonaparte. Czciej, ni do-

td kiedykolwiek, temi wanie czasy przemyliwa on

o Polsce. Uwiadamia sobie coraz dobitniej, jako staty-

sta, nietylko jako genera, polityczn jej donioso eu-

ropejsk, im bardziej wyczuwa, jak mao na zawiera-

nych z jej rozbiorcami, ze star Europ, pokojowych po-

lega móg paktach. Nie byo w jego zwyczaju wywn-
trza si dla pochlebczej fikcyi, wic nie odsania myli
swoich Polakom. Lecz po swojemu, wybuchowo, dla

ulenia sobie, wyrywa si z niemi przed najbliszem

otoczeniem. Wskazano poprzednio poufne jego wynurze-

nia o podanej odbudowie Polski, wygaszane wkrótce

po zamachu brumaira. Obecnie, raz po razie, do tej sa-

mej wraca materyi. „Od mierci Pawa i objcia rz-
dów przez Aleksandra, rozwaania Pierwszego konsula

o podziaach Polski wci odnawiay si w jego umyle
i pochania}'- go bardzo. Bya to istna idee fixe... Miaem
z nim — s sowa ówczesnego, w 1801 r., przybocznego

jego sekretarza— ze dwadziecia najciekawszych w tym
przedmiocie rozmów". Jeszcze pod sam koniec Pawa,
zajmowaa Bonapartego podsuwana mu ju przedtem

I
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nyl przywrócenia Polski pod carewiczem lub mem
carewny. Wnet przecie uzna jawne niepodobiestwo

zrobienia narazie czegokolwiek, si ani zgod, dla Pol-

ski. Tedy, oczywicie, dla realnoci pokoju powszechnego

powici mar polsk. Ale w trwao tej pokojowej

nie wierzy sielanki, poza. któr widzia wciek przeciw

sobie wrogo zawistn prusk, odwetow austryack,

zachann rosyjsk. Std te obecnie 'po raz pierwszy

praktycznie pomyla o zachowaniu przy sobie poniekd
zakadu sprawy i siy polskiej, w rezerwie, w odwodzie,

jako wanego na przyszo atutu. Taka rachuba nie

bya bez wpywu na zupene przeze pominicie, w obec-

nych traktatach z Austry i Rosy, nietylko wszelkiej

ogólniejszej o Polsce wzmianki, lecz nawet przypomina-

nej mu przez Polaków sprawy amnestyi dla wieloty-

sicznej rzeszy emigracyjno-legionowej. Zapewne, bya
tu trudno pod wzgldem wzajemnoci traktatowej.

Trudno byoby Pierwszemu konsulowi w akcie midzy-
narodowym przyzna nawzajem amnesty emigrantom

francuskim, godzcym wanie bez pardonu na jego y-
cie. Lecz niewtpliwie wchodzia tu take w gr ch
jego tajemna nieuatwiania zgody ze swemi rzdami
i powrotu do kraju legionistom polskim, których i nadal

jeszcze, cho w innym ksztacie, on pragn zatrzyma
w swym rku ze wzgldu na przyszo.

Bya to niezawodnie rachuba twarda, realistyczna,

samolubna Lecz nie mierzya ona na dorane wyzyskanie

legionistów, bo ich teraz nie potrzebowa Bonaparte, ma-

jc w czasie pokoju a nadto wasnego wojska francu-

skiego, skd obecnie wielu reformowa oficerów i roz-

puszcza szeregowców. Ani te nie mierzya na zgadzenie

legionistów, bo mógby on wygodniej i taniej, dla pozbycia

si ich, poprostu rozwiza legie przy zawarciu pokoju, o co

natarczywie z austryackiej i rosyjskiej, a ubocznie i z pru-

skiej, dopominano si strony. Zreszt Pierwszy konsul

nie poczuwa si bynajmniej do winy wzgldem sprawy
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polskiej, któr ju w rozpaczliwym porozbiorowym zasta

stanie. Nie poczuwa si do winy w^zgldem legii polskich,

których on nie wymyli, z któremi do niego si zgoszono,

których sam waciwie nawet wojennie nie uy. Teraz

równie \\ gruncie rzeczy nie chcia ich oszuka, ani ma-

teryalnie skrzywdzi. Chcia tylko, bo tak musia, bo tak

zobowiza si traktatowo, odebra im narazie ich cha-

rakter narodowej, odbojowej siy zbrojnej polskiej. Ale

tern samem wkracza wzgldem nich na drog zatargów,

faszów, gwatów, gdy odbiera legiom duchow ich ra-

cy bytu, likwidowa je narodowo, ciko krzywdzi mo-

ralnie. Bezwzgldny realizm Bonapartego spotka si te
tutaj z moralnym odporem duszy legionowej polskiej. Na-

stpowa zgrzytliwy, bolesny, tragiczny koniec legionów.
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J)\va. zawody, leobeski i caiiip(>f>nuij.ski, mc za-

chwiay idei legionowej; trzeci, lunewnlski, podci j
z gruntu, by dla niej pocztkiem koca. Nowy ten po-

kój z Austry torowa drog nieuniknionemu odtd po-

kojowi paryskiemu z Rosy. l^rowadzi tedy, po dawnym
bazylejakim z Prusami, do zgody Francyi z wszystkimi

trzema rozbiorcami Polski. Taka zgoda bya wyrokiem

mierci legionów, stojcych na walce Francyi z tymi

rozbiorcami.

Legia naddunajska, w swym korpusie oficerskim ze

szczególnie gorcej modzi ob3'watelskiej zoona, w osta-

tniej zwyciskiej kampanii do wietnego powoana udziau,

niedaleko ju ojczystych wysunita rubiey, potrzykro

te, najwczeniej, najpowszechniej i najywiej, tym druzgo-

cyni przeja si zawodem. Kniaziewicz natychmiast po

zawartym w Steyrze rozejmie, w kocu grudnia 1800 r.,

z jdrnym a beznadziejnym apelem w zagroonej spra-

^wie narodowej zwróci si do Bonapartego. Prostym tu,

epublikaskim i onierskim przemawia jzyJkiem, nie-

zystosowanym do wieych, dworskich ob3'^czajów tui-

eryjskich. Imieniem legionistów swoich, ju prawie

u wrót Wiednia", na mil 60 od Polski, pokojow wstrzy-



240

manyeh wieci, wzywa Pierwszego konsula, „ostatni

nadziej" Polaków, do „odbudowy nieszczsnej ojczyzny

naszej", jeeli nie wojennemi, to negocyatorskiemi spo-

soby. Pismo to wyprawi na rce Moreau, który, z po-

lecajcym od siebie dopiskiem, miaby je przesa Bona-

partemu. Osobno, w piknym licie do Moreau, zapo-

wiada ju z góry, e na wypadek obojtnego na Polsk
pokoju sam niechybnie sub porzuci. „Stan wojskowy

—

pisa — jest najszanowniejszy, kiedy onierz przelewa

krew swoj za ojczyzn; tene onierz staje si najem-

nikiem, skoro nim inne powoduj widoki... Gdyby pokój

powszechny nie mia zmieni losu Polski, jakie prawo

miabym szafowa krwi spóziomków moich w sprawie,

która nie byaby spraw ich ojczyzny? Zaiste, susznie-

bym wtedy zasuy na nazw najemnika". Zarazem zapy-

tywa o los przyszy legionistów; upomina si o wyrobie-

nie im amnestyi od Austryi, o ile do domu wróci ze-

chc, oraz zabezpieczenie ich bytu we Francyi, o ile

woleliby tam pozosta. Moreau niezwocznie, z yczli-

wem wstawiennictwem sw^ojem, skierowa te pisma do

Pierwszego konsula. W kilka dni potem, z pocztkiem
stycznia 1801 r., Kniaziewicz, w niespokojnem wci
podnieceniu, znów parokrotnie, a bardzo silnie pisa do

Moreau, jako „protektora legii (naddunajskiej), któremu

ona winna swe istnienie". Prosi o szybkie, jaknajpe-

niejsze skompletowanie i uzbrojenie obu legii polskich,

„co byoby dla nas termometrem czekajcego nas losu".

W razie pominicia sprawy polskiej w przyszym pokoju,

Kniaziewicz wcale ostro, „z waciw onierzowi otwar-

toci i prostot", zapowiada masow dezercy szere-

gowców, zbiorow dymisy oficerów, „zupeny rozkad"
legii. Na wszelki wypadek ponawia z naciskiem prob
o zapewnienie legionistom powszechnej amnestyi od rzdu
austryackiego. da te wstawienia si rzdu francu-

skiego za uwolnieniem wwiezionych w w Austryi patryo-

tów polskich, Kotaja, Dzieduszyckiego i innych.
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To wszystko oczywicie nie na wiele si zdao. Uze

czy byy ju w zasadzie przesdzone na niekorzy Pol-

ski. Zreszt, w tak wczesnem ju stadyum, szlachetne,

lecz porywcze wystpienie Kniaziewicza pod wzgldem
taktycznym nie byo zbyt szczliwe. Na platonicznej

yczliwoci Moreau nie bardzo mona byo polega. Za
droga przez niego, jako „protektora" sprawy legionowej

i polskiej, najnietrafniejsz bya do ucha jego rywala

Bonapartego. Zdaje si, e i tre, i forma pism Knia-

ziewicza mocno niepodobay si w Tuileryach. On sam
podobno wyda si tam zanadto oddanym wodzowi armii

reskiej, a niedo Pierwszemu konsulowi. Wyda si te
pewnie zanadto niezawisym raptusem, w porównaniu

z ogldniejszym Dbrowskim. Nadomiar, w tak cikiem
przesileniu, wewntrzna te, niestety, legionowa przy-

pltaa si intryga. Z jednej strony, przy sztabie legii

naddunajskiej wci krci si teraz rycerz spiskowy

Orchowski. Imieniem tajemniczego Towarzystwa repu-

blikanów warszawskich, wic wyszem patryotycznej

opinii kraju imieniem, dolewa on oliwy do ognia, pod-

nieca jeszcze „uniesienie" Kniaziewicza i ostro epi-

stolarnej jego prozy. By wszak wykadnikiem dawnej

deputacyj no-„jakobiskiej ", nieprzejednanej zawzitoci
partyjnej, pchajcej od samego pocztku, bez wzgldu
na okolicznoci, za wszelk cen, wszelkiemi sposoby, do

rozbicia legionowego dziea. Z drugiej znów strony,

w samej legii naddunajskiej, usuni, w gucie Róniec-
kiego, znaleli si spryciarze, skwapliwie idcy na rk
natchnieniom rzdowym parj-skim. Wbrew kategorycz-

nym owiadczeniom Kniaziewicza, uoyli oni zbiorow
deklaracy pisemn o dozgonnej wiernoci legionowej

dla rzdu francuskiego „bez adnych kondycyi", a nawet

o chtnej gotowoci przeprowadzenia legii do armii wo-
skiej. Istotnie, w Paryu odnowda si teraz poprzednia

groba odesania legii naddunajskiej do Woch. Tym razem

umylono nadto szczególniejsze da jej przeznaczenie
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przenie j pod sztandar infanta Ludwika, nowego króla

Etruryi. Tam, pod niebem toskaskiem, legia napewno czu
si bdzie dobrze, zyska naw^et materj^alnie. A e straci

moralnie i ofiar sw narodow zbruka najemnictwem,

o to mniej dbano. W przejrzystym dotychczas stosunku

Bonapartego do legionów polskich zaczynay si zgrzyty,

podstpy, pogwacenia. Fatalnym ju byo znakiem, e
wkrótce po steyrskim rozejmie, w styczniu 1801 r., od-

dziay polskie armii reskiej, wedle nadeszego z Pa-

rya rozkazu, najpierwsze miay wycofa si z Austryi

wstecz ku Bawaryi. Sam Kniaziewicz, wci czekajc

wyniku swych odezw, zatrzyma si w ustronnej mieci-

nie bawarskiej, Weissenhornie pod Ulmem. Towarzyszyli

mu tutaj Wybicki, Godebski, Kossecki, Drzewiecki, nie-

odstpny Orchowski i inni. Jeszcze podówczas, w kocu
stycznia i pocztku lutego 1801 r., niejakim oddawano

si zudzeniom. Trway jeszcze wtedy w najlepsze ro-

kowania przyjacielskie midzy Bonapartem a Pawem.
Otó Kniaziewicz w Weissenhornie, z kilku stron naraz,

otrzyma najpewniejsz rzekomo wiadomo, jakoby,

przez tajny ukad midzy Pierwszym konsulem a carem,

wzamian za odszkodowanie Prus w Hanowerze a Austryi

na Bakanach, zi Pawa, ks. Ludwik Meklemburski,

polubiony od niedawna W. Ksinie Helenie Pawównie,
mia zosta królem odbudowanej Polski. Kniaziewicz

z uciech o tak w^anej nowinie w te pdy powiadomi
Dbrowskiego i legi wosk, oraz Barssa i emigracy
parysk. „Niech yje Bonaparte, niech yje Pawe I,

niech yje ks. Meklemburski! — tak na t wie radosn
odpisa entuzyastycznie Barss —...Niech kogo chc, zro-

bi królem polskim, aby Polska bya, i my, jej dziatwa

z ni szczliwa". Niewtpliwie odbijay si w tem na-

stroje prorosyjskie, rozpowszechnione od rzdów Pawa,
jak wskazano, w kraju samym. Stamtd, z pruskiej War-
szawy, a zwaszcza z dzielnicy rosyjskiej, takie nastroje

i wpywy jawnie i skrycie przedostaway si na coraz
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podatniej 8zy, bo coraz chwiejniejszy grunt wychodczo-

legionowy. Przed kilku zaledwo laty, Barss z naraeniem

ycia gotowa w Warszawie insurekcy przeciwrosyjsk,

Kniaziewicz bi si z Moskw pod Maciejowicami. Teraz

chwytali z zapaem choby uud restytucyi z rki car-

skiej. W tym zrezygnoAvanym nastroju znkanych, za-

wiedzionyci na wiecie caym, wybornych patryotów

polskich, tkwia pomylna szansa Rosyi do ujcia w swoje

rce rozwizania sprawy polskiej.

Z pogodnych w Weissenhoniie luje .sziai* ^^h^' "^~

raz zosta przykro ocucony. Apel grudniowy Kniazie

-

wicza du Bonapartego wci guchem pokryty by mil-

czeniem. Natomiast obecnie, w lutym 1801 r., przyszed

z Parya dla legii rozkaz uiaszerowania napowrót do

Strasburga, Uderzony tern Kniaziewicz pobieg po wy-

janienia d) kwatery gównej, bawicej wtedy w Salz-

burgu. Uspokoi go tu Moreau solennem zapewnieniem, „i
to dla dobra legii, aeby, skoncentrowana (w Strasburgu),

moga b)^ spiesznie ubrana i zapacona". W rzeczywistoci

jednak ten rozkaz by mask. Mia on wycofa legi,

bez oporu z jej strony, dalej wstecz od frontu, nie od-

krywajc ])rzedwczenie przeznaczenia jej do Woch, ju
postanowionego w Paryu. Istotnie, legia spokojnie, w pi-
ciu kolumnach, ruszya niby ku Strasburgowi. Wtem,
wnet po podpisaniu lunewilskiego traktatu, nadszed
w poowie lutego nowy z Parya rozkaz. Minister wojny
Berthier zawiadamia generaa Moreau, e „intency

Pierwszego konsula jest, aby wszystkie oddziay polskie

przy armji reskiej, piechota, jazda, artylerya, najkrót-

sz i najatw^iejsz drog uday si do Toskanii". Legia

bya w poowie marszu do Strasburga: lecz Kniaziewicz

chwilowo wyprzedzi j w Stuttgarcie, czekajc na Moreau;

w jego zastpstwie prowadzi j szef sztabu Sokolnicki.

Nagle, w pocztku marca, nov',, dop<cu/jii Sokolnickiego

w Augsburgu oficer francuski, ?d szefj^ "sztalu armii re-
skiej, generaa Lahoriego, z na azem niezwocznego obró-
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ceni marszu na poudnie, przez Szwajcary, wprost do

Toskanii, w myl wyszych rozkazów samego Bonapartego

Oddajc ekspedycy Lalioriego, Sztabowiec francuski, jak

z gorycz stwierdza Godebski, „przyczy komplement

powinszowania, i idziemy na sub do nowego króla

Etruryi i e bdzie nam dobrze". Sokolnicki teje nocy

pchn od siebie kuryera do szefa legii do Stuttgartu.

Dla Kniaziewicza bya to sroga niespodzianka. O pono-

wnem, beznadziejnem teraz, zagrzebaniu si we Woszech,

o subie najemniczej etruryjskiej, on sysze nie chcia. Co

gorsza, obawia si, czy i to zarzdzenie now nie okae
si mask, czy nie idzie tu naprawd o wysanie legii a
gdzie za morze, do zgubnego dla Francuzów Egiptu. Co
najgorsza, przejrza zupen daremno dalszych wido-

ków legionowych i wasnych ostatnich do rzdu przeo-

e. Przybyy nazajutrz Moreau potwierdzi mu smutn
t prawd. Zapewni go wprawdzie sowem honoru, „e
na adn ekspedycy morsk (Polaków) nie wyl"; ale

pozatem w jaknaj czarniej szych barwach przedstawi mu
z >vol Bonapartego wzgldem Polaków i zupene ich

powicenie w tajnych jego z Cobenzlem ukadach, „nie-

tylko w tern, co si cigao do legionów, ale i do losu

ojczyzny". Po jednodniowym jeszcze namyle, tame,
w Stuttgarcie, a rce Moreau, zoy Kniaziewicz, 5 marca

1801 r., prob o dymisy. Zawiadomi o tem krótko Ko-

ciuszk, z którym w napitych wci pozostawa stosun-

kach. Zawiadomi te przyjanie Dbrowskiego, wyraajc
przekonanie, e tw^órca legionów równie za jego pójdzie

przykadem. Dowództwo nad legi, dla odprowadzenia

jej do Woch, zda Sokolnickiemu, nie uwiada,miajc go

zrazu o swej probie abszytowej. Sam uda si do Stras-

burga, czekajc rozstrzygnicia jej przez rzd paryski.

Nie nastpio to odrazu. Bonaparte widocznie zasko-

czony by tak raptownym i stanowczym odruchem dymi-

syjnym Kniaziewicza. Ceni go i pozbywa si go nie chcia;

a zdawa sobiM^e sprawc z wraenia, jakie jego usunicie
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si sprawi musiao w legiach polskich, a nawet w szer-

szych koach armii francuskiej i opinii zagranicznej. Na-

razie nic nie odpowiada, liczc moe na to, e Kniazie-

wicz si rozmyli. Ale ten, w kocu marca, powoujc
si na „osabione zdrowie", ponowi sw prob wprost

pod adresem ministra wojny, Berthiera. Herthier, z po-

lecenia Bonapartego, odpisa bardzo uprzejmie, ofiarujc

urlop dla poprawy zdrowia, a nie przyjmujc dymisyi,

która „pozbawiaby Republik oficera, tak wybitnego

przez swe talenty, usugi, odwag i gorliwo". Knia-

ziewicz nieugity, w zwizym do T.erthiera odpisie, pono-

wi po raz trzeci, w kwietniu, prob o dymisy, która

nareszcie, w pocztku maja 1801 r., udzielon mu zo-

sitaa.

Legia, zatrzymana w pó drogi do Strasburga i na-

wracana znienacka do Woch, w najwikszem znalaza

si zamieszaniu, popochu i „powszechnej rozpaczy".

Zacza si natychmiast dezercya. Pierwszego zaraz dnia,

o nadejciu fatalnego rozkazu do Augsburga, dezerto-

wao trzystu szeregowców, nastpnych dni po kilka-

dziesit. Biedacy nie chcieli znów za góry, albo moe
a nawet za morza, do czarnych, jak gadano, ludów,

skoro stan pokój z cesarzem, skoro zatem nie brano

wicej w cesarskie rekruty, skoro tedy mona byo pono

wraca do chaupy. Ale ogromna bdcobd pozostaa

wikszo korpusu, dla przysigi, dla karnoci, dla niewia-

domego jeszcze losu sprawy swojej i narodowej, a i dlatego,

e amnestyi nie byo, i e zreszt, poprostu, nieboracy na

dalekiej obczynie poradzi sobie, ani do domu trafiby

nie umieli. Pooenie oficerów byo nadzwyczaj trudne.

Jake te, zwerbowane przez siebie, mieli oni odstpowa
sieroty? Wzorem szefa, obowizek honoru zdawa si ofi-

cerom nakazywa dymisy. Lecz niemniej wity obowi-
zek sumienia nie pozwala im bezdomnego opuszcza

onierza. Kniaziewicz, dla najczystszych ustpujc pobu-

dek, zostawia wszake legi na asce losu, bez opieki
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i busoli. Sokolnickiemu kaza j „utrzyma w subordy-

iiacyi*', prowadzi do Woch „w porzdku, tak e(by)

nam (Francuzi) nic do zarzucenia nie mieli". Jawna
w tern poniekd bya sprzeczno z wasn jego decyzy.

Sokolnicki zreszt, którego istotne zalety maostkowa,

nieraz intrygancka psua ambicya, adnej moralnej w le-

gii nie mia powagi. Obpk wzgldów rzeczowych, ska-

niajcych go obecnie do pozostania na posterunku, zbyt

wyranie przecie pragn on ulegoci zupen francu-

skiej zasuy si wadzy. „Plac próny szefa legii i na-

dzieja figurowania w rzdzie toskaskim zawróciy mu
gow". Rola jego bya tern draliwsz, e w gorliwoci

przelicytowywali go nieporów^nanie od niego gorsi Ró-,
niecki i kompania. Jego rozkaz dzienny przed wyrusze-

niem na poudnie, „w stylu oryentalnym" nawoujcy do

bezwzgldnego posuszestwa, obliczony widocznie na

okazanie wyszej komendzie francuskiej, jaknajgorsze

w legii sprawi wraenie i dalsz tylko wywoa dezer-

cy. Nie na Sokolnicklego te ogldao si strapione

odejciem Kniaziewicza ciao oficerskie. Oczy wszystkich

zwrócone byy na skromnego „stoika", dowódc pie-

choty legionowej, szefa brygady Fiszera, który wa-
nie, zamieniony na ks. Liechtensteina, wróci z nie-

woli austryackiej. Ceniono w nim towarzysza i przyja-

ciela Kociuszki, surow prawo obywatela i wysoki

punkt honoru oficera. Fiszer, zasignwszy wprzódy pi-

semnie opinii Kociuszki, osdzi po dojrzaej z kolegami

naradzie, e naley „odprowadzi onierza na swe prze-

znaczenie (do Woch), aby rozejcie si jego nieporzdne

pod okiem nieprzyjaciela nie okryo nas hii-b, i dopiero

na miejscu, w caym zbiorze, zakoczy chlubnie ostatni

kart legionów". Innemi sowy, planowane byo czne
i jednoczesne z pierwsz legi wosk, na ziemi woskiej,

gdzie narodzia si idea legionowa, ostateczne jej zam-

knicie.

Na tern stano. Legia naddunajska wedle rozkazu
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pomaszerowaa iia Szafliuz, Zurych, Genew, przez Mont-

Cenis, do Wocli. Nastrój by ponury; droga przykra, w do-

tkliwyci jeszcze o tej porze chodach górskich, dla wielu

zwaszcza nieubranych, nieobutych legionistów. Legia

azu nieopatrzona naleycie, bez funduszów, przewanie

nawet bez broni. Co wicej, Fiszer, prowadzc pierwszy

batalion, wykry przypadkiem, e kolumna legionowa

znajdowaa si w marszu pod tajnym dozorem zbrojnym,

e mianowicie przed i za ni, jakgdyby dokoa jeców,
postpoway dwa regimenty jazdy francuskiej. To wszy-

stko dziwn zapewne byo nagrod spózwycisców ho-

henlindeskich. Sami nawet z przykroci odczuwali to

Francuzi. Spotkany po drodze dzielny genera dywizyi

Baraguey d'Hilliers kaza korpusowi swemu stawa pod

broni i oddawa honory chorgwiom legii; za w Ge-

newie wrogi Bonapartemu Macdonald przed spotkanym

sztabem legionow5nn wyrazi swój al, e tak niegodnie

zapomniano o Polsce. Nareszcie, w drugiej poowie
kwietnia 1801 r., znkana fizycznie i duchowo, legia

naddunajska nadcigna do Medyolanu, skd dalsza

jeszcze do Florencyi czekaa j droga, a gdzie tymczasem

zesza si ze starsz braci z legii woskiej pod D-
browskim.

^p Dbrowski, po rozejmie styczniowym dla Woch
zarzdza blokad Mantui. Za zezwoleniem yczliwego
Bruna, móg on tutaj nareszcie ca swoj, rozproszon
dotychczas, skupi legi. Zawsze si o to stara; a te-

raz jeszcze, pomimo rozejmu, wci udzi si nieco

moliwoci wznowienia kroków wojennych; w kadym
za razie dy do zczenia si i wspólnej akcyi z le-

li
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gi naddunajsk. Niebawem jednak tutaj, pod Man-
tu, w poowie lutego 1801 roku, doczeka si wieci
o pokoju lunewilskim. Uda si popiesznie do Medyo-
lanu, dla dopilnowania tam spraw legionowych przy kwa-

terze gównej armii woskiej Bruna oraz tymczasowym
rzdzie cyzalpiskim. Pooenie tameczne, jak przez cay
prawie czas istnienia Cyzalpiny, byo pod wzgldem cy-

wilnym i wojskowym nadzwyczaj powikane, nieustatko-

wane. Cyzalpina, z tylu wzgldów, jak wskazano, a zwa-
szcza w stopniowaniu terytoryalnej i politycznej budowy
swojej, pokrewna Ksistwu Warszawskiemu, wkraczaa
w trzecie, lunewilskie stadyum rozwoju. Jak przedtem

przez Campoformio, tak teraz znów przez Lunewil, zwik-
szona znacznie, o pómiliona blisko mieszkaców, od strony

Piemontu i Adygi, dosza 3,8 milionów ludnoci. Zamiast

dawnego swego dyrektoryatu, otrzymaa od Bonapartego

konsult prawodawcz, pod penomocnym komisarzem

francuskim, byym ministrem wojny, Petietem, do spraw

reorganizacyjnych, oraz komisy rzdzc nadzwyczajn,

pod popularnym i zrcznym Melzim, zamienion nastp-

nie na cilejszy komitet rzdzcy trzech. Wydzia
wojskowy obj nieyczliwy Polakom Birago, po nim

Bianchi d'Adda. W grudniu 1800 r., konsulta, w poro-

zumieniu z komitetem, wypracowaa prawo o „przekszta-

ceniu (riordinamento) wojska cyzalpiskiego wraz z posi-

kowem polskiem". Wedle tej reordynacyi, armia dzielia

si na cztery dywizye, wosk, cyzalpisk, wevv'ntrzn,

i polsk, pod czterema generaami' dywizyjnymi, z któ-

rych Dbrowski liczy si drugim w starszestwie. Je-

dnak to urzdzenie, zawieszone narazie, weszo w wyko-

nanie, z pewnemi uzupenieniami, dopiero od wrzenia

nastpnego roku. Naogó reorganizacya Cyzalpiny sza

bardzo nieskadnie. Szkodziy jej cige, pomimo za-

wartego pokoju, najtajniejsze przeciw Francuzom ssie-

dzkie podjudzania austryackie, cige te, stamtd pod-

sycane, intrygi wewntrzne, nieustanne ostre tarcia



z okupantem francuskim, a nienajmniej te korupcya,

rozwJelmoniona szczególnie pod chciwym Brunem. Bo-

naparte, powiadomiony o tych zboczeniach Bruna, a mo-
cno te niezadowolony z dziwnie ospaych jego dzia-a i wypuszczenia Austryakcjw za Piave, wezwa go ju
w lutym 1801 r. do Parya. Najstarszy po nim genera
dywizyjny, Moncey, otrzyma od marca dowództwo na-

czelne nad armi wosk, a od czerwca, po jej rozwiza-
niu, t. j. redukcyi i przemianowaniu, nad ^korpusem
wojsk francuskich w Cyzalpinie". Wszake uczciwy Mon-
cey zbyt by nie nark korupcyjnej wosko-francuskiej kli-

ce medyolaskiej, która wnet po Brunie potniejszego je-

szcze znalaza spólnikaiobroc.Bynim sympatyczny skd-
ind, rycerski, a stale Polsce yczliwy, lecz niestety

w sprawach pieninych bardzo nieczysty, Murat, szwagier

Bonapartego, onaty z jego siostr Karolin, rezydujcy
obecnie we Florencyi, jako dowódca naczelny poudnio-

wej armii obserwacyjnej. Ju w lipcu 1801 r. Moncey
zosta przeznaczony do Hiszpanii, za Murat obj ko-

mend naczeln wszystkich wojsk zarówno w Cyzalpi-

nie, jakote w Pastwie kocielnem i królestwie neapo-

litaskiem, z kwater gówn w Medyolanie.

Dbrowski, spokojnie ród tylu lawirujc powika,
nawet przez cik nowin lunewilsk nie da wytrci
si z równowagi. Nie rozpacza jeszcze bynajmniej, ani

te do przedwczesnej rezygnacyi, dymisyi si nie kwapi.

Przeciwnie, planow^a dalsze rozwinicie swojej legii.

W pocztku marca 1801 r., w miesic po Lunewilu,;gdy

Kniaziewicz rozpacza w Stuttgarcie, on w Medyolanie

ukada dla Bonapartego „Uwagi o reorganizacyi legii

pierwszej", sprowadzajce si gównie do powikszenia

jej artyleryi i dodania jej puku jazdy. Posa ten pro-

jekt do Parya na rce Berthiera i Bruna; zapewni so-

bie wpywowe w tej mierze poparcie Marmonta, dowódcy
artyleryi armii woskiej, a osbistego przyjaciela Bonaparte-

go. Kompletowa dalej sw legi; umieszczaw niej oficerów,

Napoleon a Polska. Ul. IG
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wracajcycli po pokoju z austryackiej niewoli. ~ By do-

brej myli. udzi si odbudow Polski przez sprzymie-

rzonych Bonapartego a Pawa, kosztem Porty. Gotowa
si do udziau w wielkiej na Turcy wyprawie; kaza
sobie z Parya przysya najlepsze o Turecczynie dziea.

udzi si pogosk o W. Ksiciu Konstantym albo Meklem-

burczyku na tronie polskim. „Niezaw'odnie wddzi mi si,

—

pisa jeszcze w marcu 1801 r.—e Polska bdzie; ale co

na to powie Deputacya, kluby galicyjskie, e z królem?"

Wtem spado na niego pismo Kniaziewicza, który mu
o odesaniu legii naddunajskiej do Woch, o swojej do-

nosi dymisyi, i do pójcia za swoim wzywa go przy-

kadem. Dbrowski jaknajgorzej przyj t wiadomo
i to wezwanie. Po naradzeniu si z Wielhorskim, wspól-

nem imieniem surowej udzieli odpowiedzi. Bezwzgl-
dnie potpia „krok niewczesny i raptowny" Kniaziewi-

cza. Radzi mu prob o abszyt odwoa i do Woch
z legi swoj przyby. Radzi czeka „pokoju general-

nego, gdzie si prawdziwa nadzieja wzgldem ojczyzny

odkryje i ostateczne wyroki". Radzi „uzbroi si w sta-o i cierpliwo, ...i wszystkie nawet nieszczcia zno-

si, dotrwa, ...hj kady móg powiedzie, e chocia

Polska nie bya, Polacy yli i czynili dla niej". Ze swej

strony, bolenie t odpraw dotknity, ostro znowu krew^ii

odpisa Kniaziewicz. Pka na tem nazawsze jego z D-
browskim przyja; a cho bd jeszcze kiedy obadwaj

razem pracowa i krwawi dla ojczyzny, nie zapomn
sobie nigdy tego duchowego zderzenia si i rozejcia, gdzie

przecie bya tylko scysya dwóch poj narodowego obo-

wizku, w bardzo mrocznej godzinie próby narodowej.

Wkrótce potem, w poowie kwietnia 1801 r., przy-

maszerowaa do Woch legia druga naddunajska. Wyko-
nanie myli wspólnego jej z legi wosk rozwizania

si napotkao trudnoci nieprzezwycione. Z jednej

strony okazao si, e Dbrowski stanowczo by temu

przeciwny, a z nim wikszo oficerów jego legii. Z dru-
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giej stron}', wicia gortszych, oiirdzu wybitnych

oficerów naddunajskich, jak Godebski, Kossecki i inni,

jeszcze w marszu przez Szwajcary, w Szafhuzie, usu-

no si zawczasu i zawu'ócio do domu. To te ledwo

stanwszy na ziemi woskiej, w pierw^szej zaraz przez

Piemont drodze, ju w Turynie, w kwietniu, oficerowie

pierwszego i drugiego batalionu piechoty naddunajskiej,

na wasn rk, wedle koleeskiej umowy, zbiorowo spisa-

li swoje dymisye, wprost na imi ministra wojny, Berthiera,

i w liczbie 65 zoyli Fiszerowi. Ten dorczy je pro-

w^adzcemu legi Sokolnickiemu, z daniem przesania

(I ) ministeryuii paryskiego. Sokolnicki na wielkiego

siad konia: gada o spisku i niesubordynacyi, grozi

surow kar i sdem polowym. Poczem, umywajc rce,

zamiast skierowa proby dymisyjne do Berthiera do

Parya, poow ich zachowa przy sobie, za 30 sztuk

posa Kniaziewiczowi do Strasburga. Sam tymczasem

poprowadzi legi dalej do Florencyi. Tutaj, w pocztku
maja, stawi si przed Muratem i okazywan bezgra-

niczn gorliwoci subow stara si pozyska jego

wzgldy. Kniaziewicz z niemaem zakopotaniem odebra
trzydziestk owych not abszytowych, w maju, wanie
po otrzymaniu nareszcie wasnej dymisyi. Powoujc si
na t okoliczno, na swój pozasubowy ju charakter,

odesa on te noty byych swych podkomendnych z po-

wrotem na rce Fiszera. W doczonym od siebie przy-

jacielskim licie, radzi mu zwróci dymisye kademu
z oficerów zosobna; zaleca, aby ci tylko obstawali

przy abszycie, których konieczno zmusza do powrotu

do domu; wszystkich innych natomiast zaklina, aby

i nadal wj^trzymali na stanowisku, ze wzgldu na nale-n szeregowcom, prostemu onierzowi, opiek. „Po-

trzeba—pisa—eby tych nieszczliwych ofiar cnotliwi

oficerowie nie opuszczali, oddawszy ich w rce cakiem
jurgieltników, bo ci ich i samych siebie wicej dajcemu
zaprzedadz". Rada poczciwa, lecz niecakiem z wa-



snym Kiiiaziewicza krokiem zgodna, niezupenie przeko-

naa Fiszera i jego przyjació. Równie daremnie stara

si na nici agodzco oddziaywa Dbrowski. Obstajc

przy swej dymisyi, Fiszer z gronem bliszych kolegów,

po pewnej odwoce, latem 1801 r., opucili sub, i udali

si bd do Parya, bd do kraju.

Jednakowo wikszo oficerów legii naddunajskiej

narazie pozostaa na posterunku. Sam wódz naczeln}^,

Murat, waciw sobie ujmujc wysila uprzejmo, aby

ich zatrzyma a nawet sobie pozyska. Mia on dotych-

czas mao z Polakami do czynienia. W Egipcie zaprzy-

jani si z Grabiskim. Teraz styka si czsto z So-

kolnickim, Jaboowskim, Ronieckim, póniej Wielhor-

skim i Dbrowskim. Szczególnie Roniecki, spryciarz nie-

lada, a wietny te kawalerzysta, umia mu si przypo-

doba, zosta jego ulubiecem, niemal zausznikiem. Pa-

mita zreszt trzeba, e, przy caej swej walecznoci

rycerskiej, Murat, jak wzmiankowano, pod niejednym

wzgldem mia brzydkie grzechy na sumieniu. Ale o-
nierza, osobliwie za uana polskiego, bliej teraz po-

znawszy, on szczerze polubi. By moe, za tej to wa-
nie bytnoci florenckiej 1801 r., po raz pierwszy po-

wzi Murat myl o polskim dla siebie tronie, która ko-

ata si bdzie po jego gowie w kampanii austerli-

ckiej i jenajskiej, a zwaszcza za bytnoci jego warszaw-

skiej 1806 r. Podobnie i maonka jego a siostra Pierw-

szego konsula, pikna i kochliwa Karolina, stateczn

obecnie okazywaa przyja legii, a podobno i niektórym,

oficerom polskim. Dobrze na tem wysza szczególnie jazda

legionowa, która otrzymaa konsystency wsamejFlorencyi

w wygodnych koszarach AlPAnnunziata, gdy oficerów po

najpierwszych rozkwaterowano paacach. Polubili legioni-

stów równie i Florentczycy. Kiedy Murat odprawia re-

wie jazdy legionowej na Prato, „przybywaa w elegan-

ckim paryskim kabryolecie ona jego i grzecznoci uprzej-

me w czasie chwilowego spoczynku oficerom prawia.



Nieiu(s\j<- ciila ludno Flo^eu(^yi zbiegaa bi tila widze-

nia manewrujcych uanów polskich. Obroty szykowne,

w szeregach pik z chorgiewkami trzechkolorowemi, no-

wy dla Wochów i przecudny przedstawiay widok*'. Ale

byy to wie^cej pikne pozory. .7u piechota legiono-

wa, rozoona po Sienie, Pizie, Lucce, Livornie, miaa
si znacznie gorzej. Legia w znacznej wikszoci
bya niepatna, nieopatrzona, cierpiaa dokuczliw bie-

d. Nastrój by naogó przygnbiony, niespokojny.

Odejcie Kniaziewicza, Fiszera, wiksze od kraju oddale-

nie, ciemna przyszo korpusu i narodu, wprawiay w stan

czasem beznadziejny. Kilku oficerów popenio samo-

bójstwo. Najgorzej byo, e osierocona przez Kniaziewi-

cza legia nie miaa godnego szefa a moralnego sternika.

Przeciwnie, w marne, sobkowskie dostaa si rce. Do
kwestyi zasadniczej bytu lub niebytu legii przypltay
si gorszce zatargi czysto osobiste. We Florencyi do

ask Murata wcierali si na wycigi Sokolnicki i Ro-
niecki. Ten ostatni, sprytniejszy, wzi gór, w^^sadzi

spózawodnika, a natomiast podsun Muratowi Jabo-
nowskiego, dobrze widzianego w generalicyi francuskiej.

Ju w drugiej poowie maja 1801 r., jednoczenie ob-

wieszczono legii drugiej dymisy urzdow Kniaziewi-

cza oi'az rozkaz Murata, przekazujcy komend tymcza-

sow nieobecnemu Jabonowskiemu. Sokolnicki, zawie-

dziony w swoich na dowództwo rachubach, poda si te-

raz na urlop, nawet do dymisyi, od której niedawno tak

gwatownie odmawia kolegów, a któr zreszt wnet co-

fn, dla tych samych pobudek karyery, dla jakich j
wniós. W lipcu przybyy Wadysaw Jabonowski obj
komend. „Na kulach chodzcy, ale jeszcze dzielnj^ na

koniu i znany z mstwa", w adnym przecie razie nie

by on prawego, bezinteresownego Kniaziewicza godnym
nastpc. Zanadto wci o wasn subow dba karyer
i zanadto w tym celu pragn wyzyska swoje w sztabie

francuskim stosunki, a zwaszcza szkolne z Bonapar-

tem koleestwo. To te ju w padzierniku uda si za
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urlopem do Parya, dla poparcia swego awansu w ar-

mii francuskiej. Zastpowa go znów Sokolnicki, le wi-

dziany w legii i niebawem, w kocu listopada 1801 r..

skutkiem intrygi Ronieckiego i najgrubszej niekarnoci,

wprost buntu wasnych podkomendnych, zmuszony do

ustpienia i wyjazdu. Dowodzi potem zastpczo stary

szef batalionu pierwszego Jung, poczciwy, lecz wszel-

kiej pozbawiony energii i pow^agi. A wreszcie postpu-

jcy wci rozkad nieszczsnej legii drugiej, naddunaj-

skiej, znienacka brutalnym, miertelnym zzewmtrz prze-

rwany zostanie wyrokiem.

Na dobitk, do niepomylnych tych okolicznoci

przyczya si opakana sprawa suby etruryjskiej.

Wspomniano o zamiarze Bonapartego oddania tej mia-

nowicie legii na sub Ludwika I, nowego monarchy

nowego królestwa Etruryi. Król Ludwik z maon-
k, Mary-Luiz, w sierpniu 1801 r., zjecha do Flo-

rencyi i z wielk pomp obj panow^anie nad Toskani.

Bya to para tragikomiczna, dw^ojga degeneratów, zro-

dzonych z cigych maestw rodzinnych w domu Bour-

bonów hiszpaskich. Król by epileptyk, póobkany
z urodzenia, a ogupiay do reszty przez etykiet i de-

wocy; królowa garbata, z krzywem biodrem, a nami-
tna, ambitna i tpa. Byli zupenie bez rodków, przy-

jechali do Florencyi „bez grosza", „zadueni u swoich

lokajów", „omieszeni tak wstrtnem ubóstwem". Stali

si te odrazu pomiewiskiem oficerów francuskich, któ-

rzy odmówili udziau w koronacyi i poczonych z ni
obrzdach i procesyach kocielnych, „woajc, e ich

chc w zakrystyanów obróci, a armi w pokorne bra-

ctwo zamieni". Zastpili ich oficerowie legionowi pol-

scy, wyznaczeni przez Murata do eskortowania pary mo-
narszej, asystow^ania przy akcie koronacyjnym, warto-

w'ania na pokojach królewskich w paacu Pitti. Penili

oni swoj powinno, ale nie bez gbokiego niesmaku.

„Twarz óta, bez adnego wyrazu, z oczami osupiae-
mi,—tak nieszczsnego, skazanego na blizk ju mier



w 1803 r., króla Etruryi, którego podczas jego epiiep-

tycznycli ataków jedwabnemi wizano sznurami, odma-

lowa oficer legionowy polski, zmuszony wtedy, w 1801 r.,

odprawia codzie suba w jego apartamentach floren-

ckich,— chuda, ndzna, chorobliwa, w ubiorze niby woj-

skowym... Jak sam król, tak i królowa i cay dwór mia
na sobie cech znkania, i)puszczenia, smutku i braku

pikna". W dodatku, oboje królestwo stosowali wzgl-
dem legionistów ca pych etykietaln hiszpask, a na-

wet okazywali im wyranie sw nieufno i nieask, jako

bezbonikom i jakobinom. Jedyny pod tym wzgldem
wyjtek stanowi liczny porucznik uaski, Czachórski,

którego przyswoia sobie uomna królowa Marya-Luiza,

i który podobno ten fawor yciem przypaci. Wobec
podobnych okolicznoci pomys legionowo-etruryjski sta-

wa si wrcz niewykonalnym. Legionici polscy ju
/. samej zasady byli mu podwójnie przeciwni. Nie chcieli

z korpusu polskiego przeobraa si na obc gromad
najemnicz, ani te ze suby republikaskiej przej na

królewsk. Tembardziej za za nic nie chcieli wystawi
si na drwiny swoich kolegów francuskich, oddajc si
takiemu wanie królikowi, takiej karykaturze monarszej.

Z drugiej strony, król Ludwik odegnywa si od legio-

nistów, którzy dla niego jawn ywili pogard, a dla

których on mia wstrt i obaw, a nie mia pienidzy.

Mimo to Bonaparte, nie bez gbszego powodu, dugo upie-

ra si przy tej myli i naglce w tej mierze zlecenia posya
Clarkowi, umocowanemu we Florencyi przy królu Lu-

dwiku. Ciark ostrym naciskiem ledwo wymusi niechtn,

poowiczn zgod króla i jego rzdu. Zarazem starano

si przez bardzo usunego w tej sprawie Sokolnickiego

i bardzo dwuznacznego Ronie ckiego uzyska zgod le-

gionistów, na których równie usiowa oddziaywa
w tym duchu umylny wysaniec Pierwszego konsula,

komisarz nadzwyczajny,krty Saliceti. Wszystko to niezdao
si na nic. Po daremnych z obu koców wysikach, wy-



pado wreszcie cakiem zaniecha tej niefortunnej myli
polsko-etruryjskiej

.

Nie koczyy si na tern powikania, wynike na

tle opakanych losów legii naddunajskiej. Wysza ona

z armii reskiej Moreau, majcej opini czysto republi-

kask, wic skro opozycyjn przeciw Pierwszemu kon-

sulowi i jego deniom zachowawczym i jedynowad-
czym. Wprawdzie nie wystpowao to jawnie. Kiedy,

podczas plebiscytu z powodu uchway o Konsulacie do-

ywotnim Bonapartego, legia naddunajska, ju wtedy

zreorganizowana, otrzyma swoj ksig plebiscytow

z odpowiednim kwestyonaryuszem, odpowie „jednogonie
afirmacy". Ale potajemnie inne te, oporne istniay

prdy. Istniay nawet pewne tajne czniki pomidzy le-

gi a zwizkowemi i spiskowemi ywioami radykalno-woj-

skowemi weFrancyi i radykalno-narodowemi we Woszech.
Liczne wtedy w armii francuskiej istniay zwizki tajne

oficerskie,w rodzaju zagadkowych „Filad elfów", datujcych

si jeszcze z czasów rewolucyi i Dyrektoryatu, a nastp-

nie godzcych wprost w osob Pierwszego konsula. Liczne

te odtd przeciw niemu tworzyy si spiski wojskowe,

o celach wcale gwatownych, planujce bd ubicie go

w jasny dzie wród Parya, na placu przegldów Car-

rouselu, podczas rewii, bd te nocne porw^anie go,

z niechybn równie konkluzy mierteln. W takie

plany modych, zapalonych oficerów republikaskich

wdawali si dyskretnie generaowie wybitni, wci nie-

zdolni strawi nadzwyczajnego, cigego wznoszenia si
Bonapartego. Najdyskretniej wdawa si, a raczej sam
milczcswpowag i opozycy przeciwkonsularn omiela
i zachca Moreau; daleko gbiej macza rce we wszy-

stkiem, podjudza i pogania Bernadotte. Co za najciekaw-

sza, cho dla podniecenia republikaskiej modzi oficerskiej

gównie uderzano na konkordat i konsulat doywotni, na

„kapucynad" i „tyrani" Bonapartego, przecie wiado-
mie czy niewiadomie, dziaano tutaj równolegle, jeli nie
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rka w rk, ze spiskiem rojalistycznym, i postareinu

wod jakobisk francusk pdzono na myn restaura-

cyjny. Z drugiej znów strony, coraz gciej krzewiy si
we Woszech liczne zwizki tajne patryotyczne, w ro-

dzaju wspomnianych medyolaskich „Promienistych"

z doby Dyrektoryatu, godzce w zawodnego zbaw-

c Italii, Pierwszego konsula, który wyda cesa-

rzowi Wenecy, papieowi Rzym, Bourbonom Toskani
i Neapol, sam zabra Piemont, narzuci si na pana Cyz-

alpinie, sowem, podwójnie zdradzi ludowadczy idea wo-
skiego odrodzenia, bo zdradzili czyst republik i zjednoczo-

ne Wocliy. I znowu, sposobem arcyciekawym, wiadomie
czy niewiadomie, pdzono postaremu wod patryotyczn
wosk na myn koalicyjny. Jak bardzo tutaj pltay si,

nawspak wywracay rzecz}^, to pokazywao si np. na

zaoonych pierwotnie, od 1798 r., we Woszech pou-
dniowych, przez ksiy i agentów królowej Karoliny,

przeciw Francuzom wogóle, potem w szczególnoci prze-

ciw Konsulatowi i Cesarstwu, tajnych zwizkach t. zw.

wglarskich", karbonarskich, z któremi wnet najcilej
' pokrewnych zbiegy si deniach wrcz przeciwno

apozór zwizki masoskie woskie.

Owó podobnie, jak na schyku Dyrektoryatu,

przed blizk drug koalicy, tak teraz za Konsulatu,

przed dalek jeszcze, lecz nieuniknion trzeci, do tych

ciemnych robót zwizkowo-spiskowych z rónych stron

wcigano Polaków. Ju nieco wczeniej wybitny oficer

legii naddunajskiej, mody Drzewiecki, wprowadzon}-

zosta w Paryu do tajnego Klubu Europejskiogo, zao-

onego przez Korsykanina Aren i grono radykaów
wosko-francuskich. Bya to jedna .z najwczeniejszych,

zarodkowych organizacyi póniejszego Internacyonau,

skd apele zapaleców w rodzaju Rebmanna, jak wska-

zano, trafiay ju do Dbrowskiego i legii woskiej.

Zdaje si, e za Klubem Europejskim sta najwszech-

stronniejszy swych czasów spiskowiec, wielki aposto
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przyszej Midzynarodówki^ porednik midzy ni a re-

woiucy francusk, midzy Mazzinim a Babeufem, któ-

rego by przyjacielem i po którego ciciu kry si te-

raz po Szwajcaryi i Woszech, utrzymujc std st3^cz-

no z Paryem, niezwyky, nieustraszony, niezmordo-

wany Filip Buonarroti, ongi równie, jak zaznaczono,

przyjaciel modego Bonapartego, obecnie za wróg za-

wzity Pierwszego konsula. W rzeczonym Klubie pary-

skim uczestniczyy te inne zwizki tajne, Piladelfowie

przez swego delegata Ceraccliiego; gównie jednak repre-

zentowane tu by miay i klubowym sprzone wzem
wszystkie narody europejskie. Bogu ducha winny Drze-

wiecki mia reprezentowa Polsk, lecz wkrótce wyje-

chawszy nad Ren, potem do Woch, tern samem od

udziau w czynnociach zwizku, a wraz od niemaej

uwolni si biedy. W rzeczy samej, niebawem Arena,

Ceracchi i paru towarzyszów, wdawszy si w t. zw.

^spisek Operj^" przeciw Bonapartemu, a wpuciwszy
midzy siebie prowokatorów policyi konsularnej, dostali

si do wizienia i na szafot, gilotynowani w pocztku 1801 r.

Gdy wiosn tego roku obiedwie legie polskie znalazy

si we Woszech, zaczo si wzmoone konspiracyjne

na nie oddziaywanie, fcym razem przez tutejsze wpywy
i sposoby masoskie, i to z dwóch spóczenie róde, medyu-

laskich i neapolitaskich. Przeciwny w gruncie Francuzom

w^ogóle, a Pierwszemu konsulowi w szczególnoci, rzd
medyolaski, wedle wiadectwa jednego z ceiniejszych

oficerów legionowych, „starajc si usilnie przycign
nas ku sobie i niejako pobrata sekretnie, nasa emisa-

ryuszów, dla zaoenia u nas ló masoskich, aby po-
czy je z loami po • regimentach woskich istniejcemi
i wcign do Wielkiego Wschodu medyolaskiego, ca-

kiem oddzielonego od Wschodu paryskiego i oddzieln

majcego konstytucy". Jednoczenie w tym samym,
przeciwfrancuskim i przeciwkonsularnym duchu, oddziar

ywai na legionistÓY/ polskich nieszczliwi ich koledzy



iieapolitascy, bdcy w podobiieiri jak oni, jeli nie

gorszem jeszcze pooeniu wojskowo-poiitycznem. Ci lu-

dzie, gorcy patryoci i republikanie neapolitascy, po-

(•zci z najlepszych domów tamecznych, przed dwoma
laty, na haso Francy i i Championneta, powicili wszy-

stko dla republiki Partenopejskiej; obecnie za najgb-
szym alem byli przejci do Bonapartego, który ich kraj

i rodziny wydawa reakcyi bourboskiej, a ich samych

i pikn ich legi skazywa na wygnanie z ojczyzny,

rozproszenie i sub najemnicz. „Postpek z legi nea-

uolitask wzruszj^ umysy Polaków tern mocniej, i
tene uskutecznionym zosta w zaogach polskich, któ-

izy wiadkami oczywistymi dopenienia tak nieludzkieg:o

postpku przez Francuzów byli. Oficerowie neapolita-

scy, po rozebraniu ich legii utrzymania pozbawieni, zna-

leli w oficerach polskich braterskie i zgodne z chara-

kterem narodowym gocinne przyjcie; dzielili si (Po-

lacy) z nieszczliwymi Neapofitaczykami szczupemi

swerai dochodami, kwaterami, wyywieniem i innemi

Kiotrzebami. Wówczas to loa wolnomularska w legii

lolskiej utworzona zostaa, której przewielebn3'^m mi-

trzem szef brygady byej neapolitaskiej legii, Aurora,

•bran3''m zosta. Czowiek ten, egzaltowanego sposobu

mylenia, postpowanie niewdziczne Francuzów, zapa
republikancki, dla którego istnienie swoje i majtek po-

wici, wprowadzi w system zasad wolnomularskich...

Nazwisko jego, Aurora, jutrzenka, posuya mu do uy-
cia za godo pieczci, i oraz do tego zmierzaa, i wzej-

dzie soce pomylnoci dla ludów, republikaskiemi za-

jadami rzdzi si chccych... W takim to zamiarze prze-

wodniczy w loy, symboliczne do teje znaki wprowa-
dziwszy. Zaufanie nieograniczone oraz przekonanie swoje

tak gboko wpoi w czonkach loy, i do ukrycia ta-

jemnych swoich zamiarów najprzyjemniejsz namitno
w ludziach modych ywego temperamentu umia przy-

tumi i uderzajc reform w obyczajach wprawi".
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Takim to, dziwnym, niespodzianym sposobem, póniejsze

wyzwolecze poczynania zwizkowe na ziemi polskiej,

„promienisto", „filarecya", pod wzgldem organizacj^j-

nym, politycznym a nawet moralnym, czerpay z zaro-

dów, rzuconych na dalekiej ziemi woskiej, w poprzedni-

czej dobie wysików legionowych, okazujcych si

i w tej dziedzinie jednem z nieodcznych ogniw ewo-

lucyi ducha narodowego.

Tymczasem jednak czynnik zwizkowo-spiskowy,

wnoszony z rónych stron do legii polskich we Wo-
szech, wznieca dziaanie rozkadowe przedewszystkiem

w kierunku wrogim dla rzdu francuskiego i osobicie

dla Bonapartego. Sprzyjaa temu wroga w najwyszym
stopniu atmosfera, panujca we Woszech. „Godzien roz-

gasza si tutaj—donosi Murat Bonapartemu z Livorna,

w kocu kwietnia 1801 r. — pogoski o mierci Twojej,

o powstaniu w Paryu... wzywa si Scewolów i Brutu-

sów". Pisa to pod wieem wraeniem naocznem wy-

buchego w przeddzie buntu 60. póbrygadj^ francu-

skiej, która, i^rzeznaczona do wyprawy na wysp Elb,
odmówia si na okrty. Gdy za wieczorem tego
dnia, na ich miejsce chciano ambarkowa w porcie li-

worneskim, przy pochodniach, w obecnoci Murata,

300 legionistów polskich, siadajcych ju karnie na stat-

ki, nadbiegli onierze francuscy poczli ich odmawia,
ciskajc w nich kamieniami i strzelajc, poczem i Pola-

cy zbuntowani rzucili si do szalup, odepchnli wasnych,

powstrzymujcych ich oficerów i wrócili na ld. Caa
wina bya Francuzów, z których te dwóch rozstrzela-

no, kilku zakuto w elaza. Donosi te Bonapartemu

i Berthierowi Murat o wykrytem spólnictwie mieszka-
ców Livorna oraz ukrytych w porcie agentów angiel-

skich i austryackich. Polaków nie wini w^cale i adne-

go z nich nie ukara. W tym samym prawie czasie,

w kwietniu 1801 r., z przeciwnej strony pówyspu,
w Ankonie, wysadzano noc na okrty kompani legioni-



stów polskich, przezuaczon do eskortowania amunicyi

do Egiptu. Jak donosi Dbrowskiemu Chopicki, uprze-

dzeni o celu wyprawy i podmówieni „ludzie starzy

vszyscy rozbiegli si w róne strony tego samego

dnia... (przed) noc, gdy mieli wypyn z portu"; nato-

miast rekruci popynli bez oporu, gdy „mieli mówi,
ze im wszystko jedno, a na (statkach) dubelt racye da-

j". Dodawa Chopicki, e sam w swoim batalionie,

w Mantui, liczn miewa dezercy gównie z powodu
panujcej ndzy. (3d wiosny 1801 r., coraz cz-
ciej poczynano ambarkowa w portach liguryj-

skich, czasem jednak i adryatyckich, niewielkie od-

dziay Tegionistów. Przeznaczone one byy gównie do

bliszego uycia przeciw angielskim posterunkom na

l^^lbie; lecz coraz goniejszy std szerzy si posuch, po-

czci niepozbawiony uzasadnienia, o dalszem, zamor-

Ikiem
przeznaczeniu tych komend, a do Egiptu, na

lewne niemal zatracenie. Nawet na taki rozpaczliwy

yypadek zaleca Dbrowski nie traci ducha i „utrzy-

la honor Polaka". „Nie spodziewam si nigdy, — pisa

V pocztku maja 1801 r. Grabiskiemu, na alarmujce

doniesienia jego, Zawadzkiego, Biaowiejskiego, z Flo-

I^fcencyi, Livorna. Piombina, o gotowanych tam nowych
^^orskich wyprawach,—eby Was do Egiptu posali. Ale

gdyby to nastpio, musicie si stara, ebycie si w ku-

pie zawsze trzymali, aby i w inszym kraju reputacya

Polaków syna i legiów narodowych, i eby rzd fran-

cuski widzia, e my dopeniamy z staoci jego rozka-

zów, a przez to zaciga coraz bardziej wite na siebie

"»bowdzki wróci nas do wasnej ojczyzny". Stwierdza
jednak zarazem z niemaym niepokojem, e „gdyby ta

wiadomo tutaj (w Medyolanie) gruchna, e siadacie

na okrty, poowa onierzy rozejdzie si, a oficerowie,

którzy prócz tego sab maj nadziej powrotu do oj-

^"^y^^y"' n^ogliby kroki przyzwoite, ale niewczesne przed-

r
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W kocu maja 1801 r., wybuch pierwszy m\

wiksz skal bunt wojskowy polski w Medj^olanie.

Trzy konsystajce tam bataliony legii pierwszej, wo-
skiej, czwarty szefostwa Maachowskiego, pity Jasi-

skiego i szósty Zagórskiego, razem blizko pótrzecia ty-

sica ludzi, odmówiy posuszestwa i wyjcia z koszar,

upominajc si o zaradzenie najnaglejszym swoim po-

trzebom, zapat zalegego trzechmiesicznego odu
i t. p. Cay ten rozruch niekrwawy, bierny, z zachowa-

niem cisego subowego porzdku w koszarach, uoo-
ny i w^ykonany przez samych prostych szeregowców,

bez udziau nawet podoficerów, by to jedyny w swoim

rodzaju, szczególniejszy jaki, protestujcy si o swoj
krzywd, poczciwy, wojskowo-chopski bunt polski. Dw;'

bataliony udao si niebawem do spokojnie wyprowa-

dzi z miasta. Pozosta najoporniejszy batalion grena-

dyerów. Nie dali si oni przekona ani Wielhor-

skiemu, ani Dbrowskiemu, którego nawet przez kilka

godzin przetrzymali u siebie, w koszarach San Marco.

Zadali przyjcia samego wodza naczelnego, Moncej^a.

dla wystawienia mu ndzy swojej i przeoenia zaale.
Moncey istotnie przyby do nich do San Marco, cierpli-

wie ich wysucha, ostro a po ojcowsku do nich prze-

mówi, poczem wszystko do waciwych wrócio karbów.

Okazao si odrazu, e i w tym wypadku pobudka przy-

sza zzewntrz, i to z kilku stron naraz. Widoczn by-

a uprzednia tajna zmowa zbuntowanych legionistów

polskich z zaoo: francusk w Medyolanie, która odmo
wia zbrojnego jirzeciw nim wystpienia, o czem Pola-

cy z góry byli upewnieni. Byy te niewtpliwie pod-

mowy miejscowe, woskie. W raporcie, posanym naza-

jutrz po tem zajciu Bonapartemu, skadajc ca win
na tajne machinacye „podegaczów" francusko-woskich.

a w^ szczególnoci na dwuznaczn postaw komitetu rz-
dzcego medyolaskiego, zacny stary Moncey zupenie
bra w obron Polaków. „Batalion grenadyerów pol-



skicli -pisa—... omal nie sta sifj ofiar podstpnych in-

tryg ludzi le mylcych, lecz, mam nadziej, nie wpa-

dnie juz wicej w t puapk". Jasnem te byo, e obc
robot podegawcz w karnych szeregacli polskich ua-

twiao opakane pooenie polityczne a nawet materyal-

ne legionów. Z naciskiem podnosi to Dbrowski, zdajc

spraw z tycli zaj, równie przykrycli, jak znamien-

nych. Podobnie i Wielhorski, w par dni po rozruchu

medyolaskim, wyraajc Monceyowi miae „Refleksye

o pooeniu Polaków, legie skadajcych", w sowach la-

pidarnych gorzk odsania prawd, wymawia Francyi

bied okrutn i opuszczenie beznadziejni legionistów.

Lecz ostatecznie, pomimo susznych alów i wyjanie
z powoanej strony polskiej, Wielhorskiego i Dbrow-
skiego, pomimo nawet bezstronnej relacyi i obrony z naj-

powoaszej stron}'- francuskiej, Murata i Monceya, te

nastpujce po sobie wypadki zbiorowej dymisyi, opor-

noci, dezerc^^i, buntu w legionach polskich, w^ Turynie,

Florencyi, Pizie, Livornie, Ankonie,Mantui,Medyolanie, fa-

talne wraenie sprawiay w Paryu, na rzdzie, ministeryum

wojny, a zwaszcza na samym Pierwszym konsulu. Przyr

chodzce raz po razie wiadomoci o tych zajciach, cho
naprawd midz.y sob odrbnych, majcych kade spe-

cyficzn sw przyczyn, uogólniano tam jako wyraz

gbszej solidarnoci legionowej polskiej z powszechniej-

sz opozycy radykalno-wojskow przeciw osobie i wa-
dzy Bonapartego. W szczególnoci za niespokojna po-

stawa legii naddunajskiej, uchodzcej za bardzo skraj-

n i do dawnego swego wodza Moreau przywizan,
zdawaa si takie potwierdza podejrzenia. Sam Bonapar-

te, stawajc teraz oko w oko z rezydujcym w Paryu,
od zawarcia pokoju, Moreau, a wstpujc w okres nie-

bezpiecznych, skierowanych przeciw sobie spisków, oka-

zywa si temi wanie czasy szczególnie w tych rze-

czach podejrzliwym i wraliwym. Zdecydowana^ podj
bezwzgldn walk z opornym sobie duchem i przeama
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go we Francy i, szed tern samem na przeamanie go w le-

gionach, wraz z gruntown icli reorganizacj.

Reorganizacja legionów stawiaa si zreszt nieod-

bit koniecznoci dla ogólniejszych wzgldów polity-

cznych. Ostatnia ich organizacya 1799— 1800 r., jako

korpusu polskiego przy Francyi, bya zarzdzeniem wo-

jennem, powzitem porodku kampanii koalicyjnej. Nie

bya ona w tym ksztacie do utrzymania, jako instytucya

pokojowa, zwaszcza po przeciwnych wrcz jej istnie-

niu warunkach pokojowych lunewilskich i paryskich

z Austry i Rosy. Wyjciem z tego dylematu miao by
wanie przelfazanie legii na rzecz Etruryi i Cyzalpi-

ny, czemu jednak przeciwili si sami legionici, da-
jc utrzymania przy Republice francuskiej. Pozostawao
drugie wyjcie: zrównanie organizacyjne legionów pol-

skich z póbrygadami armii francuskiej, w charak-

terze nie odrbnego korpusu, lecz zwykej formacyi

liniowej. Z t za spraw bezporednio wizaa si bra-

na ju pod uwag sprawa dowolnego ich nastpnie uy-
cia przez rzd francuski na dalsz zamorsk wypraw.
Myl podobnego penego sfrancuzienia legii miaa za so-

b sporo wybitniejszych nawet wojskowo, lecz niszej

próby narodowej, dbajcych gównie o karyer, ofice-

rów legionowych, jak Jabonowski, Grabiski, Axami-

towski, Roniecki i wielu innych. Dogadzaa ona ponie-

kd i szeregowcom, ze wzgldu na lepsz i pewniejsz

pac i opatrzenie na odzie francuskim. Dogadzaa te
ambicyi w^ojskowej polskiego onierza, który, zamiast

znia si do sabizny cyzalpiskiej czy etruryjskiej,

wznosiby si na poziom militarnej potgi i chway Repu-

bliki francuskiej. Ale pod piknemi temi pozory tkwio
naprawd miertelne okaleczenie pierwotnej, narodowej

idei legionowej. To te gówny jej twórca i przedsta-

wiciel, Dbrowski, podobnemu rozwizaniu by z zasady

przeciwny. Po duszym od zawarcia pokoju pobycie

w Medyolanie, od lutego do czerwca 1801 r., przebyw-
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szy tam przykr z niekarnymi grenadyerami swymi

przepraw, uda si on std nakrótko do Cremony, po-

(izem od lipca sw kwater gówn zaoy na stae

w Reggio. Po cigniciu dwóch swoich batalionów

z Toskanii, zluzowanych tam przez legionistów naddu-

iiajskich, Dbrowski ca sw legi, z wyjtkiem tylko

oddziau zostawionego w Mantui pod Chopickim, zgro-

madzi w Reggio i Modenie. Nigdy zazdroniej jak te-

raz nie dba o trzymanie ludzi swoich w kupie, pod r-
k, gdy na wypadek najgorszy chcia mie mono
chwycenia si kadej chwili, na wasn rk, kroków
miaych, rozpacznych, a w najgbszym chowanym se-

krecie.

Nie sdzi jednak Dbrowski, aby tak blisk ju bya
Avykonania zawieszona nad legi groba. Nie uprzedzony

zawczasu przez Pakosza, zacnego, lecz niedo czujnego

penomocnika swego nad Sekwan, nie przewidywa doj-

izewajcej szybko w Paryu klskowej o legiach decy-

zyi. Coprawda, niebezpieczestwo nie odrazu byo wi-

doczne. Jeszcze w czerwcu 1801 r., Bonaparte przeka-

zywa na od Cyzalpiny 6000, a Etruryi 3000 legioni-

stów polskich. W pocztku lipca wyranie atoli zastrze-

ga wobec rzdu medyolaskiego pen napowrót przy-

naleno legii pierw^szej polskiej do armii francuskiej,

bez wzgldu na czasowe przekazanie jej na sub cyzal-

pisk. Ju wtedy, mówic o tej legii, znamiennego

uy wyraenia „póbrygada". Tego lata francuski ge-

nera brygady Yignolle, byy minister wojny cyzalpi-

ski, jak wzmiankowano, niezbyt dla Polaków yczliwy,

mia sobie zlecone wypracowanie rdzennej reorganizacyi

legionowej polskiej. Rzecz bya ju z tego wzgldu do
piln, e, jak wskazano, od nowego roku republika-

skiego X., t. j. od koca wrzenia 1801 r., wchodzia

w moc „reordynacya" w^ojsk cyzalpiskich, z wxieleniem

do nich legii pierwszej polskiej, jako „dywizyi pol-

skiej". Murat, który w tym czasie przeniós si z Flo-

Najjoleoii n Polska III, 17.
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rencyi do Medj^olaiiu, dla odebrania komendy od Mon-
ceya, z pocztkiem wrzenia 1801 r. wezwa do siebie

Dbrowskiego. Przybywszy z Reggia do Medyolanu, D-
browski, jaknajlepiej przyjty przez Murata i Monceya,

odebra na wstpie zaszczytn, obliczon widocznie na

pozyskanie go, nominacy na generaa komenderujcego

w dwóch departamentach cyzalpiskich, Crostolo i Pa-

naro, t. j. dawnem ksistwie modeskiem. Zarazem je-

dnak dowiedzia si o zapadem ju nieodwoalnie po-

stanowieniu t. zw. reorganizacyi, t. j. doszcztnego prze-

tworzenia obu legii polskich na wzór formacyi linio-

wej francuskiej, oraz o oddaniu tej doniosej roboty

w nieyczliwe rce Vignolla. Nie byo ju na to rady;

lecz naleao przynajmniej ratowa, co si jeszcze dao.

Dbrowski niezwocznie zoy Muratowi swój wasny
szczegóowy projekt reorganizacyjny. Proponowa z obu

legii utworzy sze ' puków po dwa bataliony, oraz

puk jazdy, razem w liczbie 11 tysicy ludzi; da za-

chowania artyleryi pieszej i wcielenia konnej do jazdy;

da bezwarunkowo, aby „utrzymany zosta mundur
polski, jakim by od pocztku stworzenia korpusu przez

generaa Bonapartego".

Nazajutrz ciko strapiony Dbrowski wyjecha z Me-

dyolanu, przenoszc odtd kwater swoj do Modeny. Wi-

dzia ju, jak le stay rzeczy. W Modenie dowiedzia

si niebawem o pokoju padziernikowym francusko-ro-

syjskim, amicym ostatnie emigracyjne nadzieje polskie.

Stawa, wraz z Wielhorskim i innymi bliszymi sobie ofi-

cerami, wobec podobnej, jak przedtem Kniaziewicz, alter-

natywy opuszczenia legionów, albo te lepej zgody na

przeznaczone im losy fatalne. Wtedy to, jesieni 1801 r.,

w Modenie, najbliszym by podobno wykonania onej

decyzyi rozpacznej, z któr w najwikszej tajemnicy

oddawna si nosi. Szo mianowicie o to, aby w najgor-

szym razie, innego honorowego nie majc wyjcia, na

wasn rk „brykn" z ca si legionow w strony
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tureckie; nastpnie za, Jedno z dwóch, albo przebi

si tamtdy do kraju dla wzniecenia powstania, albo te
przetrwa tam i nietknit przechowa drogocenn si
zbrojn polsk, a do nowego pomyslniejszego obrotu

spraw europejskich. Z podobnemi mylami, zakrojonemi

na pierwsz mianowicie ewentualno, jak napomknito,

nosi si ju dawniej Dbrowski, za poprzednich zawo-

dów pokojowych, wywntrzajc si w tym wzgldzie
przed wiernym Tremonem, Chamandem i innymi najza-

ufaszymi powiernikami swymi. Obecnie, wobec pacyfi-

kacyi powszechnej, a wic niepodobiestwa powstaczej
w kraju imprezy, zatrzyma si na ewentualnoci dru-

giej, t. j. na zbrojnem usadowieniu si legionowem, a
do szczliwszej dla Polski pory, na wyspach Joskich
i pówyspie Morei. Swego czasu, jak wspomniano,

przychodziy stamtd do generaa Bonapartego, jeszcze

za pierwszych jego kampanii woskich, naglce bagania

patryotów greckich, o wyzwolenie ich od tureckiego

jarzma. Niektórzy z tych patryotów byli w bliskiej

stycznoci z emigracy polsk, a w szczególnoci, obok

rozlicznych figur mniej pewnych, czowiek szlachetny

i miay, miody Grek Konstanty Stamati, któr}' w su-
bie dyplomatycznej francuskiej przedewszystkiem wa-
snej greckiej chcia suy ojczynie, za w powierzo-

nych sobie misyach tajnych suc te bezporednio

sprawie polskiej i szczer dla niej okazujc yczliwo, sta

si jednym z pierwszych poredników \w dziedzinie w^spól-

nych polsko-greckich zamierze. Wyspy archipelagu egej-

skiego i morza joskiego, wyzwolone poczci przez Fran-

cuzów, wieo wanie, moc pokojowych preliminarzów

anglo-francuskich z pocztku padziernika 1801 r., ogoszo-

ne zostay odrbn Republik Josk. Owó w t stron
obecnie skieroway si plany najskrytsze Dbrowskiego.
Musia on jednak, o ile szoby o niezwoczne ich wykona-
nie, odsoni je nietylko przed bezwzgldnie pewnymi,

jak Chopicki, Maachow^ski i t. p., ludmi, lecz take
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przed duo wtpliwszymi, w gucie Axamitowskiego, ofi-

cerami wasnej legii pierwszej, a take, co najdraliwsz

hjo rzecz, przed niektórymi najzawodniejszymi, w ro-

dzaju Ronieckiego, sztabowcami legii drugiej. O te

szkopuy ju z góry cae rozbi si musiao przedsi-

wzicie, bez wzgldu na sabe strony zasadnicze, jakie

przedstawiaa sama jego wykonalno i celowo. Bli-

sze szczegóy zreszt pozostay dodzidnia niejasne.

„Zrobilimy projekt, — s sowa naocznego wiadka
i uczestnika tej sprawy, wiarogodnego Maachowskie-

go— a na samem czele stan Dbrowski, aeby opuci
Wochy, przepyn na pówysep Morei, i tam jako Po-

lacy zosta zbrojno pod opiek Turcyi do dalszych wy-
padków. Wykonanie projektu byo atwe, gdy rozoe-
ni (w Modeskiem) w niewielkiej odlegoci od brzegów

Adryatyckiego morza, moglimy na przewiezienie nas

zabra tyle okrtów i rozmaitych statków handlowych

kupieckich, ile byo potrzeba... Postanowilimy konsulo-

wi (Bonapartemu) posa treciwy adres, obejmujcy

wszelkie powody jakie nas do takiego czynu zmusiy.

Chodzio tylko o porozumienie si z legi (naddunajsk),

w Toskanii bdca, która, skadajc si z czterech ba-

talionów piechoty, regimentu jazdy i kompanii artyleryi

konnej, podniosaby si nasz do 16 tysicy wybornego

i starego onierza, zbyt gron dla Rzeczj^^ospolitej

woskiej, aeby miaa przeciwko nam cokolwiek rozpo-

cz. Lecz tam, (w legii naddunajskiej), wzburzenie i nie-

jedno wykryy plan".

Zanim jeszcze nastpio wykrycie tego planu, po-

stanowiona ju sprawa reorganizacyi legionowej znacz-

nie posuna si naprzód. Projekt reorganizacyjny Vig-

noUa, wypracowany w poowie wrzenia 1801 r., a zmie-

rzajcy do podziau obu legii na trzy póbrygady trzy-

batalionowe piechoty, z zupen kasat jazdy i artyleryi,

zupenem te niemal zatarciem legionowej odrbnoci woj-

skow^o-narodowej, zosta przesany Berthierowi przez Mura-
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ta, który jednak w doczonym od siebie pimie zaleca

pewne modyfikacye w duchu ycze Dbrowskiego.

W" padzierniku Dbrowski zwróci si osobicie, za po-

rednictwem Murata, do Bonapartego, skadajc mu
w odpisie stary swój memorya, posany przed trzema

laty Bernadottowi do Wiednia, o wyniesieniu arcyksicia

Karola, poenionego wprzódy z infantk sask, na tron

polski, gównie w celu zahamowania gronej dla Europy

potgi rosyjskiej. Trafi nieborak z tern przypomnieniem

jaknajmniej fortunnie, bo wanie na zawarcie pokoju

Bonapartego z Aleksandrem. Równoczenie, w padzier-

niku 1801 r.. Pierwszy konsul rozkaza wstrzyma nowe
urzdzenie armii cyzalpiskiej, a tem samem wcielenie

do niej „dywizyi polskiej'*. W pocztku listopada, wy-
sza od Berthiera, imieniem konsulackiem, stanowcza in-

strukcya do Murata, jakn ajszybszej w duchu wniosków
Yignolla i'eorganizacyi obu legii, stopionych w jedn
mas, w ogólnej sile 10600 ludzi, rozoonych nastpnie,

po strceniu jazdy, na trzy póbrygady piesze, kada po

3200 ludzi w trzech batalionach, kady z dziewiciu

kompanii, jednej grenadyerskiej i omiu fizyierskich,

bez kawaleryi i artyleryi, oraz ze znacznem okrojeniem

dotychczasowego skadu oficerskiego. Wobec tego Mu-
rat niezwocznie wezwa Dbrowskiego z Modeny do

Medyolanu; cign tu równie Sokolnickiego, jako rze-

czoznawc w sprawach legii drugiej. Dbrowski, zje-

chawszy pod koniec listopada, na okazan sobie przez

Murata instrukcy parysk, ustnie i pisemnie z sze-

regiem mocnych wystpi przeoe. Napróno jednak

domaga si zostawienia artyleryi, za czem Murat, za-

saniajc si wyraneni brzmieniem instrukcyi, nawet

wstawia si odmówi. Artylerya piesza polska, zniszczo-

na przed dwoma laty, przy kapitulacyi Mantui, odtd
wznowiona zostaa staraniem przemylnego Axamitow-
skiego, który, jako wybitny wolnomularz, silne mia sto-

sunki w Wielkim Wschodzie francuskim, a cieszy si
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te szczególn protekcy wpywowego Marmoiita, na-

czelnego dowódcy artyleryi francuskiej we Woszech.

Obecnie jednak jego batalion artyleryi ulega rozwiza-

niu i wcieleniu do piechoty legionowej. Taki sam los

mia spotka wyborn kompani artyleryi konnej, która

pod dzielnym Jakóbem Eedlem wietnie sprawia si

w potrzebie hohenlindeskiej, a obecnie ulegaa równie
kasacie i wcieleniu do puku jazdy legionowej. Nato-

miast przyrzek Murat obroni od zagady pikny ów puk
uaski naddunajczyków. Najwicej pomóg tu sam tego

zagroonego puku dowódca, Roniecki. W zrcznem do

Bonapartego pimie, „nie jako Polak, ...lecz jako obywa-

tel francuski", wykaza on znaczenie niezrównanej jazdy

polskiej dla armii francuskiej, przypomnia dawnych Li-

sowczyków i wiee formacye uaskie pruskie i au-

stryackie, podniós szczególn warto lansyerów pol-

skich, i konkludowa, e „raczej, obywatelu konsulu, wi-

niene uzna potrzeb wsadzenia piechoty polskiej na

ko, anieli spieszenia jazdy polskiej". W dorczonej Mura-

towi nocie pozatem jeszcze doprasza si Dbrowski, aby re-

organizacya kadej legii odbywaa si zosobna, a nie ze

wspólnej masy, jak przepisywaa instrukcya ministra wojny;

aby jednak potem, po podziale na póbrygady, i nadal jeden

polski formoway korpus; aby zostawiono im francuskie

kokardy i chorgwie, nadane przez Bonapartego; aby

oficerowie, pozostajcy w subie czynnej, patentowani

byli od rzdu francuskiego, reformowani za równie
mogli pozostawa pozasubowo przy korpusie do dy-

spozycyi dowódców póbrygad. Murat w rzeczy samej

napisa nazajutrz do Berthiera, w ciepych sowach po-

pierajc te „yczenia, tak zaszczytne zarówno dla Fran-

cyi, jak i dla Polaków, ...dzielnych posikowców Fra-
cyi". Wstawiennictwo poparte z kolei przez Berthiera

u Bonapartego, pewien przynajmniej osigno skutek.

Zarazem, tyle dziki staraniom Dbrowskiego, co spry-

towi Ronieckiego, regiment uaski polski, którego
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konie ju miay by rozebrane po pukach francuskich,

zosta ocalony przez mionika jazdy, Murata; jednak

przefasonowany z gruntu, mia zosta cakiem wyodrb-
niony od formacyi polskich i do wojsk woskich na sta-

e wcielony. Co si samego Dbrowskiego tycze, to nie

inia on odtd sprawowa adnego waciwie czynnego

dowództwa, lecz piastowa jedynie godno inspektora

generalnego korpusu polskiego. Byo to wprawdzie,

pod wzgldem rangi i gay, zaszczytnym awansem, lecz

odbierao mu wszelk mono istotnego rozrzdza-

nia reorganizowan broni legionow. Pociesza si
Dbrowski tem, e przez wspóln nad wszystkiemi trze-

ma póbrygadami inspekcy^ bdzie móg broni pewnej

jeszcze jednolitoci narodowej w skadzie, dyscyplinie,

umundurowaniu, naraonej przez obojtn w tej mierze

atwo Jabonowskiego, Grabiskiego i im podobnych;

e bdzie móg przykada si do „utrzymania ducha

narodowego i jednoci korpusu". Wtedy równie zo-

sta zawczasu uprzedzony przez Murata, e z kocem
roku bdzie musia jecha z nim do Lyonu, celem oso-

bistego zdania tam sprawy Bonapartemu z caoksztatu

spraw legionowych.

Tymczasem z pocztkiem grudnia wyjecha Dbrow-
ski z Medyolanu do Modeny, lecz pozbawiony ju ko-

mendy i wszelkiego czynnego wpywni na najblisze losy

swej legii. Jak si zdaje, w zwizku z caym tym przebie-

giem rzeczy byo dokonane w tym wanie czasie, zapewne
przez Axamitowskiego i Ronieckiego, wydanie owego
tajnego, egejsko-morejskiego projektu wadzom francuskim

Wkrótce po wykryciu tego projektu,—wedle sów Maa-
chowskiego-„Dbrowski, wezwany do Medyolanu, ju wi-
cej do (dowództwa) nie wróci. Murat przysa natychmiast

generaa dywizyi francuskiego, Chabota, dla objcia nad

nami komendy, i razem z nim generaa Ylgnolla*.

W rzeczy samej, Vignolle z caym sztabem urzdników
wojskowych przyby niezwocznie w lad za Dbrów-
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skim do Reggia i Modeny, dla forsownej reorganizacyi

rozoonego tam legionu pierwszego. Utw^orzone w tym

celu jury oficerskie, pod przewodnictwem Vignolla, zoone
z wyznaczonych przez Murata czonków, pukownika
Grabiskiego i podpukowników Chopickiego, Jasi-

skiego, Maachowskiego i Zawadzkiego, wedle przepisa-

nej sobie szczegóowej instrukcyi, dokonao tego dziea

w cigu tygodnia, w pierwszej poowie grudnia 1801 r.

Wszystko odbyo si bez udziau Dbrowskiego, bd-
cego niemym jeno wiadkiem ruiny szecioletnich wy-

sików swoich. Przytomny równie Wielhorski nietylko,

e udziau adnego nie bra, lecz w teje chwili, po

przybyciu Yignolla, wniós podanie o bezwarunkow,
pen dymisy, która te niebawem udzielon mu zosta-

a. Jednoczenie zreszt, wedle wyszych z Medyolanu

i Parya skazówek, ulego reformie, w liczbie 90, okoo
jednej trzeciej wszystkich oficerów legii pierwszej. Sa-

ma ta legia, w skadzie czynnym tylko 6000 ludzi b-
dc3'ch pod broni, zostaa, z dotychczasowych siedmiu

batalionów piechoty i ósmego artyleryi, zredukowan
na sze batalionów, oraz rozbit na dwie póbrygady
polskie po 3000 ludzi, I. pod tymczasow komend
Grabiskiego, II. Axamitowskiego. Wprost z Modeny
uda si Yignolle niezwocznie do Pizy i Livorna, gdzie

w równie szybkiem tempie, w drugiej poowie gru-

dnia, uwin si z reorganizacy legii naddunajskiej.

Utworzy tu podobnie jury reorganizacyjne, dokd
weszli, pod jego przewodem, szefowie batalionowi. Jun-

g, Sierawski, Bolesta, Grabski. Odczone zostay trzy

szwadrony jazdy legionowej, wraz ze skasow^an batery
artyleryi konnej Redl, i w ksztacie zreorganizowane-

go puku strzelców polskich odesane pod Ronieckim
do Medyolanu. Caa za, bdca pod broni piechota

.legii drugiej, w skadzie czynnym 8000 ludzi, z do-

tychczasowych czterech batalionów zredukowana na

trzy, zostaa przetworzon na III. póbrygad polsk.
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pod tymczasow komend Junga, Wszystkie trzy pó-

rygady nominalnie tworzyy jeszcze niejak cao,
zwan do czasu korpusem polskim. Sprawa dalszych lo-

sów tego korpusu, przekazania oddzielnych jego czci
Cyzalpinie i Etruryi, lub te dania im innego prze-

znaczenia, pozostaa narazie w zawieszeniu i rozstrzyg-

nit by maa ostatecznie przez samego Honapartego,

wraz z innemi, dotyczcemi losu Woch sprawami, na

nadchodzcej Konsulcie lyoskiej.

Bonaparte o rzeczach i nastrój Mch ii-gionowych pol-

^^kich by temi czasy informowa}' jaknajgorzej, i to

nienajmniej z wasnej winy polskiej. Od oficerów duej
poniekd wartoci wojskowej, lecz nierównie niszej

obywatelskiej, jak Jabonowski, Sokolnicki, Axamitow-

ski, Roniecki i wielu innych, odbiera w sprawach le-

gionowych informacye, nacechowane samobójczym du-

chem sualstwa i delatorstwa. W tym samym czasie,

w grudniu 1801 r., gdy dokonywaa si we Woszech
zymusowa reorganizacya legionów, Jabonowski w Pa-

ryu skada Bonapartemu rzekome „yczenia wojsko-

wych Polaków", dopraszajcych si, niby o ask, „sko-

ro istnienie korpusu polskiego mogoby razi pogodzone

IFrancy
mocarstwa", o zniesienie tego korpusu,

„traktowanie na wzór Piemontczyków", t. j. o pene
zasymilowanie z w^ojskami francuskiemi" i obdarzenie

szczytnym tytuem obywateli francuskich". Sadzc si
la tak pokor i pochlebstwo wspólnem jakoby imie-

iem legionistów, ciki przymus wystawiajc jako go-

rce ich pragnienie, nietyle o nich oczywicie, ile o sie-

bie dba Jabonow^ski, nagrodzony te pooon na tern

marnem jego pimie dekretacy Bonapartego o zalicze-

^^iiiu go w poczet sztabowców francuskich. Skdind
l^pnów, podany temi czasy Pierwszemu konsulowi, piórem
' polskiem skrelony, zbiorowej wida roboty, „memorya

o legiach polskich jako korpusie posikowym Republiki

francuskiej", mieci przedewszystkiem dug litani od-
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grzewanycli, gwatownych na Dbrowskiego zaskare
i danie niezwocznego usunicia go od komendy.

Z polskiego te niechybnie róda wysza spóczesna de-

lacya zamierzanej greckiej jego wyprawy. Z takiemi

to ujemnemi wraeniami liczy si musia Dbrowski,

przybywajc, w pocztku stycznia 1802 r., do Lyonu,

dla widzenia si z Bonapartem. By on tutaj zupenie

osamotniony. Spotka si tu wprawdzie znów z Sokol-

nickim, który przecie, wydeptujc sobie w Lyonie suk-

cesy po Wielhorskim i stopie generaa brygady, „ro-

bi wszystko dla siebie, a nic dla korpusu". Nie sprzy-

jaa zreszt smutnym i sabym koataniom polskim caa
towarzyska i polityczna atmosfera lyoskiego zjazdu.

Wspaniae przyjcia, zgromadzenia, festyny, tok dostoj-

ników cywilnych i wojskowych francuskich i woskich,

twardy i górny nastrój Bonapartego, narzucajcego

Konsulcie, pozornie udzielnej, wasn swoj wol samo-

wadcz, wszystko to le wróyo o bezsilnych zabie-

gach, o stosunkowo znikomych a przesdzonych ju
sprawach legionow^ych polskich. Ale Dbrowski, cho
sam, cho w zych warunkach, nie zaniedba koo tych

spraw tak mu bliskich ze zwyk, mia, pracowit
i upart chodzi wytrwaoci. Trafi w^ rozgwarze lyo-
skim do wybitnych generaów, do francuskich mini-

strów spraw wewntrznych, yczliwego Polsce Chapta-

la, i spraw zagranicznych, udajcego yczliwo Talley-

randa. Zwaszcza za trzyma si wpywowego Murata,

którego szczere sywpatye polskie a take tajne ambitne

na Polsk widoki byy mu dobrze znane.

Przez Murata i w jego obecnoci uzyska D-
browski widzenie si z Pierwszym konsulem, w pier-

wszych ju dniach po jego do Lyonu przybyciu.

Poufna ta, ranna audyencya, w poowie stj^cznia

1802 r., odbya si w ratuszu lyoskim, gdzie rezy-

dowa Bonaparte. Przyjty z niezmienn przeze aska-

woci i pytany o „yczenia" i „dania" legionowe,



I

275

Dbrowski w skrpowanym z musu, dozwolonym przez

okolicznoci, lecz mskim bdcobd i roztropnym od-

powiedzia sposobie. Mówi „imieniem dziesiciu tysicy

zbrojnych (Polaków), walczcych od lat szeciu... na

rzecz narodu francuskiego. Prosi nie o ask, lecz

o „lojalno". da, aby „korpus polski", jako jedna

zamknita w sobie, ze sztabu, trzech póbrygad i puku
jazdy zoona cao, nie by rozdrabniany, rozdawany
pomidzy pastewka woskie, lecz w kupie zachowany
przy armii francuskiej. Uzasadnia przedmiotowo to -
danie, wskazujc przysz militarn i polityczn dla

Prancyi donioso takiego zbrojnego pogotowia pol-

skiego przy armii francuskiej. A mianowicie, niezrao-

siy dokonywan wanie dokoa pacyfikacy powszechn,
ju przepowiada nieuniknion „pierwsz wojn, jak
Francya bdzie moga mie z jednem z mocarstw^ roz-

biorowych". Na yczenie Bonapartego, zoy mu na-

pnie te wywody na pimie, w zwizej nocie. Naza-

trz podobne pismo zoy Talleyrandowi. Przypomina

, e legiony polskie, powstae z niczego, kosztoway
dotychczas Austry 30 tysicy ludzi, z których 10 ty-

icy jest jeszcze pod broni w zreorganizowanych le-

giach polskich; wnioskowa std o tem skuteczniejszej

na przyszo akcyi podobnej, przy naleytem zachowa-

niu istniejcego, tak znacznego zbrojnego zawizku. Pi-

sa równie do Murata, odwoujc si do wypróbowanej
jego opieki i zapewniajc go ze znamiennym naciskiem

o trwaej dla „we wszelakich okolicznociach wdzi-
cznoci" Polaków. Prosi go szczególnie o pozwolenie

wyjazdu z Lyonu do Parya, celem opracowania dal-

szych szczegóów reorganizacyi legionowej w mini-

steryum wojny, w bezporedniem porozumieniu ze zna-

nym mu dobrze i przychylnym Berthierem. Co wicej,

Dbrowski, w par dni potem, zdoby si na krok mia-
y i zrczny: na formalne odsonicie swojego, wykryte-
go ju uprzednio, jak dobrze byo mu wiadomo, josko-
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morejskiego sekretu. Uczyni to w zoonych Bonapar-

temu przez Murata dwócli zapiskacli: „Projekcie usado-

wienia si (ablissementj w Rzeczypospolitej Egejskiej"

i „Planie wykonania**. Ofiarowa si uskuteczni znie-

nacka ow polsk do Grecyi wypraw, „pod pretekstem

jawnego buntu" wojsk polskich, z powodu oddania ich

Etruryi i Cyzalpinie. Prosi tylko o „milczc zgod
i pomoc jaknajbardziej poredni" ze strony Bonaparte-

go i komendy naczelnej francuskiej we Woszech. Po-

lacy, rzekomo zbuntowani, zczywszy wszystkie trzy

swe póbrygady i wziwszy si armaty i amunicy
z Toskanii i Modeóskiego, pomaszerowaliby na poudnie,

a do Otranta, gdzie w^siedliby na okrgty i udaliby si
std wprost na wyspy greckie i do Morei. Byoby to

z podwójn Francyi korzyci: pokrzyowaoby zaborcze

widoki rosyjskie na pówyspie bakaskim i stworzyoby

Francuzom polsk „koloni towarzyszy broni"naZachodzie.

„By moe nawet, obywatelu konsulu, — tak proroczym

poniekd, filhelleskim zwrotem odzywa si tu do Bo-

napartego Dbrowski, — rzucisz tym sposobem podne
ziarno rewolucyi, która kiedy w caej wybuchnie Gre-

cyi, a równie bdzie podan dla ludzkoci wogóle, ja-

kote w^ szczególnoci poyteczn dla Francyi". Jedna-

kowo wszystkie te zachody lyoskie Dbrowskiego nie

zday si na nic. Nieprzychylue dla legii zarzdzenia

zadaleko ju byy posunite i zbyt dobrze odpowiaday

administracyjnym i politycznym wzgldom i rachubom

chwili. O utrzymaniu korpusu polskiego jako caoci nie

mogo by mowy; przeciwnie, gotowao si rdzenne je-

go rozbicie co do przynalenoci i czynnego uycia. Za
co si tycze awanturniczej wyprawy greckiej, to groc
wywoaniem nieobliczalnych na Wschodzie, z Porta,

Hosy i Angli, powika, nie odpowiadaa ona bynaj-

mniej najbliszym zamierzeniom Bonapartego, zarówno

w dziedzinie polityki zagranicznej jak wewntrznej,

wymagajcym utrwalenia, przynajmniej na czas jaki,
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zdobytego z takim trudem stanu pokojowego. Koniec

kocem, Dbrowski, niczego nie wskórawszy, nie zy-

skawszy ani pozwolenia udania si do Parya, ani

ponownego posuchania u
^
Pierwszego konsula, musia

jeszcze przed jego odjazdem opuci Lyon i wróci do

Medyolanu.

Wkrótce potem nadjecha tu z powrotem i Murat,

[)rzywoc ostateczn wol Bonapartego o niezwocznem
przejciu I. i II. póbrygady polskiej oraz puku jazdy

do wojsk woskich. Z cikiem sercem podda si temu
wyrokowi Dbrowski. Uzyska jednak jeszcze, w pocztku
lutego 1802 r., pisemne od Murata owiadczenie, e bezwa-

runkowo zachowane bd komenda, mundur i znaki

polskie. Poczem natychmiast musia jedzi osobicie do

Keggia, Cremon}^ Modeny, gdzie konsystoway trzy wy-
mienione oddziay polskie, dla wpynicia na spokojne

ich poddanie si nowemu swemu przeznaczeniu. Nie od-

byo si bez oporu; lecz przemogo, przekonao magicz-

ne imi Bonapartego; gdy pod nim raczej, ni Wo-
chami, pod nowym teraz prezydentem Republiki wo-
skiej godzili si suy legionici. Niebawem, w kocu
lutego, zapada w Paryu zasadnicza uchwaa kon-

sularna o nowem, poczynajc od przyszego ju mie-

sica marca, urzdzeniu wojskowem w Republice

woskiej. Liczba konsystujcych w niej wojsk francu-

skich, w myl przedwojennej umowy 1798 r. z Cyzalpi-

n, ograniczono tu do 25 tysicy ludzi. Zarazem do wa-
snej armii Republiki woskiej przekazywano, oprócz

polskiego puku jazdy, I. i II. póbrygad polsk. Tego
dnia, w poufnem pimie do wiceprezydenta Melziego,

przesyajc powysz uchwa, zaleca mu Bonaparte

trzyma oddziay polskie zdaa od granic austryackich,

najlepiej w Romagni. Melzi na tej zasadzie powiadomi
Dbrowskiego i przybyych do Medyolanu trzech sze-

fów oddziaów polskich, i odtd te oddziay „winny

by uwaane nieinaczej, jak wojsko narodowe woskie".
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Grozio to zupenem ich odpolszczeniem, a byo w ra-
cej sprzecznoci z pisemnem zobowizaniem Murata. Wobec
tego,w porozumieniu z Dbrowskim, pozbawionymju czyn-

nej komendy nad wojskiem polskiem, trzej obecni szefowie,

Grabiski, Axamitowski i Roniecki, z formalnem wyst-
pili zastrzeeniem. Wnieli oni, w pocztku marca, na

rce Melziego podanie, skierowane waciwie do Bona-

partego, jako prezydenta Republiki woskiej, gdzie

w dziewiciu punktach wyrazili nieodbite, minimalne -
dania oddziaów swoich. dali tedy uznania odrbnej

przy wojsku woskiem „istnoci korpusów polskich, wraz

z zachowaniem nietykalnej ich caoci", utrzymania pol-

skiej komendy, munduru, sposobu rekrutacyi, awansu

wewntrz korpusów, zabezpieczenia inwalidów i wete-

ranów i t. p. W kocu, podnoszc zasugi Dbrowskie-

go, upominali si o pozostawienie go i nadal na stano-

wisku inspektora generalnego wojsk polskich. Na ca
t punktacy, posan przez Melziego do Parya, nade-

sza stamtd „jaknajpomylniejsza" odpowied Bonapar-

tego. W myl udzielonej przez niego zgody na powy-
sze punkta szefów polskich, dekret nowego rzdu me-

dyolaskiego, 29 kwietnia 1802 r., urzdzi szczegóowo

zasady przynalenoci oddziaów polskich do wojska Re-

publiki woskiej. Wedle tego dekretu, przy narodowej

armii woskiej, poza waciwym jej komjDletem 24 tysi-

cy ludzi i 4 tysicy koni, utrzymywane by miay, ja-

ko poczone z ni, lecz nie stanowice integralnej jej

czci skadowej, wojska „posikowe (aiisiliariiy^ polskie,

zoone z trzybatalionowych póbrygad I. i II., po 3710

ludzi kada, oraz czteroszwadronowego puku jazdy

w tysic koni, ogóem w sile 8400 ludzi, pod nazw
„Polaków na odzie Republiki woskiej (Folacchi al sol-

do delia Beimhhlica Italianay^ . Osobno urzdzony zosta in-

spektorat generalny polski, pod Dbrowskim, z szefem

sztabu adjutantem-komendantem Kosiskim, szefem ba-

talionu Janem Dembowskim, kapitanami-adjutantami
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!reinonein modszym i Haukem. Znalaz si te tutaj, ja-

:o komisarz wojskowy polsko-woski, biedny, zbiegy

Parya Barss, dziki poleceniu Dbrowskiego z ostat-

iiej wydobyty ndzy i na tern umieszczony stano-

isku. Nieco póniej uzyska Dbrowski od rzdu wo-
skiego ustanowienie dwóch osobnych kompanii inwali-

lów i weteranów polskich.

To byo wszystko, co narazie dao si zrobi,

[ie byo to, rzecz prosta, wedle myli ani Dbrowskie-

go, ani legionistów. Przejcie ich na stae suby nowej

Republiki woskiej byo nietylko zasadniczem zaama-

kiem pizrwotnej idei legionowej, lecz praktycznie te po-

igao za sob niedogodnoci powane. Stosunki w tej

jpublice, cho daleko bardziej, ni w Cyzalpinie, ustat-

:owane teraz pod wadz prezydyaln Bonapartego,

wiele jednak i)ozostawiay do yczenia, pod wzgldem
politycznym i gospodarczym. Nadana w Lyonie, w sty-

czniu 1802 r., konstytucya republikaska woska, wzo-

rem konsularnym francuskim, warowaa stanowcz prze-

rag wadzy wykonawczej nad prawodawcz. Rzd
roski, w osobliwszej jakiej, republikaskiej unii per-

nalnej z Francy pod prezydency Bonapartego, przy

tstpujcym go wiceprezydencie Melzim, skada si
do zawiego aparatu: omioosobowej Konsulty stanu,

:zynastoosobowej Rady prawodawczej, i waciwej egze-

Ltywy zoonej z siedmiu ministrów, ród których wy-

Izia wojny piastowali Ti'ivulzio, potem Pino. Przedsta-

wicielstwo narodowe spoczywao w jednoizbowem Ciele

prawodawczem, z 75 posów, z kompetency waciwie
-czysto doradcz, pozbawionem wszelkiej istotnej powa-

gi i wpywu. Podug pierwszego budetu Republiki wo-
skiej, na 1802—3 r., wydatki obliczone byy na 82 miliony,

w czem na same potrzeby wojskowe 46, i to w poowie
na^opacenie okupacyjnej armii francuskiej; dochody na

68, deficyt przeto na 14 milionów. Nurtujce kraj nie-

zadowolenie wzmogo si jeszcze po zawodach Konsulty
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lyoskiej. „Niecli przeciw Francuzom— donosi Bona-

partemu Melzi—jest niemal powszechn". W podobnych

warunkach, pooenie obcej siy posikowej polskiej,

oderwanej od rzeczywistych swoich przeznacze, a nara-

onej na wszystkie te tarcia francusko-woskie, byo ze-

wszechmiar niezdrowe i niepomylne. Ale przynajmniej

egzystowano. Przynajmniej, w tym stanie przechodnim,

a do lepszych dotrwa spodziewano si czasów. Nie

byo z tern dobrze rozebranej na czci, obezwadnionej,

obnionej, legii pierwszej, woskiej. Ale mogo by go-

zej, jak okaza to równoczenie straszliwy los legii

drugiej, naddunajskiej.

Legia ta, jak si rzeko, od koca 1801 r., po oder-

waniu swej jazdy, przeobraona na III. póbrygad pie-

sz polsk, pozostaa rozkwaterowana w Livornie i oko-

licach. Pozbawiona wszystkich wyszych oficerów, ju
* nietylko Kniaziewicza i Fiszera, lecz take nieobecnych

Jabonowskiego, Sokolnickiego i Ronieckiego, dozna-

waa tem szybszego duchowego rozkadu. Nie móg
utrzyma jej w karbach dowodzcy ni zastpczo stary

onierz Rzpltej, zacny, lecz saby i przyciniony wie-

kiem szef batalionu Jung; a nawet, po rozlicznych za-

targach i biedach, pod sam koniec dobrowolnie chcia

skada komend. Jeszcze mniej do trafnego nadawali

si sternictwa drugi szef batalionu, Bolesta starszy,

„burzliwego i egzaltowanego charakteru, ... w zasadach

demokratycznych mniej roztropnie zacieky", oraz trze-

ci szef, Grabski, „nader w rozumie i rozsdku upole-

dzony, swojego wasnego zdania niemajcy". Bez kie-

runku, lub pod lichym kierunkiem, a ród wyjtkowo
trudnych okolicznoci, * psu si musia raptownie wy-
borny materya oficerski i onierski byej legii naddu-

najskiej. Wkrótce spory, sejmiki, wykroczenia przeciw

dyscyplinie byy na porzdku dziennym. „Karno
i obroty wojskowe — donosi Muratowi gubernator Li-

vorna, genera Rivaud — zupenie s nieznane w tym
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korpusie". W rzeczywistoci tak le nie byo, i pod rk
waciw nieciybnie wszystko wnet wrócioby do po-

rzdku. „Mog zapewni — pisa Dbrowski, który pod

koniec marca 1802 r. zjecha do Liyorna na inspekcy
IIT. póbrygady, — e ciao oficerskie skada si z mo-
dzieców dobrej woli, lecz bdcych bez wodza, wic
bez dyscypliny... Winni s nie oficerowie, ale ci, co zna-

leli si na ich czele".

Tymczasem jednak nieboracy naddunajscy sami

wasne nieszczsne przypieszali losy. Pobudk zewntrz-
n podaa wci zawieszona nad III. póbrygad, a od

pocztku 1802 r., po zyskaniu zgody króla Ludwika,

nanowo popierana sprawa suby etruryjskiej. Pragnc
raz kres jej pooy, zgromadzeni oficerowie, z inicya-

tywy Bolesty, uoyli ostre owiadczenie zbiorowe, i
„nie chc suy królom, a gdyby ich do tego zmu-

szano, powróc raczej do zagród swoich". Z t odez-

w, podpisan swojem i onierzy imieniem, wypra-

wili trzech deputatów do Murata, do Medyolanu. Murat

deputacy najgrzeczniej przyj i zapewni, e o przy-

musowem oddaniu Polaków królowi Etruryi niema wca-

le mowy. Wkrótce potem, w marcu, Murat w naj-

wikszym popiechu wyjecha do Parya. Podobno zosta

on tam wezwany dla tomaczenia si przed Bonapartem

z brzydkiej afery przekupstwa. By jednak take potrzebny

do poinformowania Pierwszego Konsula w niektórych pil-

niejszych sprawach biecych woskich, a midzy innemi

równie w postanowionej ju zasadniczo od póroku spra-

wie uycia Polaków do ekspedycji zamorskiej.

Naraz, w kwietniu, z Parya, przez kwater gówn
medyolask, nadesza do Liyorna nieoczekiwana nowina.

Oznajmiono rozkazem dziennym wol Bonapartego, „i na-

gradzajc znakomite usugi wojenne, przez walecznych Po-

laków Republice (francuskiej)^ okazane, III. póbrygad
odtd do wojska francuskiego przydzielona, równych za-

szczytów i praw uywa bdzie, i numer (kolejny w woj-

Napoleon a Polska 111. 18



282

sku francuskiem) 113. póbrygady nadany jej zosta".

Rzecz zrazu przez legionistów z najwiksz bya przyjta

uciech. Widziano w tern wdelki sukces miaoci, oka-

zanej przez ow do Murata odezw. Zostawajc wprost

przy Republice francuskiej, w porównaniu do oddanych

woskiej towarzyszów, uwaano siebie za szczliwie uprzy-

wilejowanych. Zudna ta rado miaa trwa niedugo i na-

gle okrutnemu ustpi otrzewieniu. Nie udzi si ani chwili

i najwczeniej smutn przenikn rzeczywisto czujny

twórca legionów. Ledwo z inspekcyjnego swego objazdu

wróciwszy do Medyolanu, ze zgroz wykry i wyrozumia

Dbrowski istotne przeznaczenie UL póbrygady. „Do-

wiedziaem si,—pisa tymczasowemu jej komendantowi,

nie przeczuwajcemu jeszcze niczego szefowi Jungemu,

ju w drugiej poowie kwietnia 1802 r.,—e genera en

chef (Murat) wyznaczy Francuza na szefa brygady do

Waszego korpusu. Nie zastaem tu generaa eji chef...

udaem si natychmiast do generaa Charpentiera (sze-

fa sztabu Murata), dla dowiedzenia si, czyliby nie mo-

na zaradzi temu nieszczciu. Odpowiedzia mi, e sa-

mi sobie temu winni jestecie przez Wasz niead, niepo-

rzdek i niezgod wielk. A poniewa nie chcielicie

by nigdy posusznymi rzdowi i, jak powiada, trzy ra-

zy wicej kosztujecie, nili póbrygady francuskie, rzd
Wam wyznaczy szefa brygady Francuza i jeszcze nie-

których oficerów tego narodu, dla wprowadzenia u Was
porzdku: i dla uskutecznienia tego, do San Domingo
Was posya. To jest wszystko, co wzgldem losu Wa-
szego dowiedzie si mogem. Starajcie si temu zapo-

biedz przy powrocie na Florency generaa en chef,

aby przynajmniej tyle piknej i statecznej modziey
dla familii swoich nie byo straconych".

Jeszcze nic dokadnie nie byo wiadomem, jeszcze

nietylko w Livornie, lecz i w Paryu, w gowie samego
nawet Bonapartego, o podjtej zamorskiej wyprawie po-

chlebne trway zudzenia, a ju „nieszczcie" i „zatrat"
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trafnym odgad instynktem, ju najpierwszy na trwog
uderzy Dbrowski, zasyszawszy imi San Dominga.
W zowieszczem tem imieniu bya mier legionów.

III.

Najcenniejsz z niewielu, pozostaych jeszcze Fran-

cyi kolonii, bya wtedy „pera Antyllów". Bya to wiel-

ka, o przeszo 70 tysicach kilometrów kwadratowych,
z ludnoci okoo miliona, wyspa „dominikaska", San
Domingo, jak ochrzcili j hiszpascy odkrywcy, czyli

Haiti, „górzysta", jak zwali j pierwotni, wnet wyt-
pieni, tuziemcy indyjscy. Wystawiaa ona cudny, pod-

zwrotnikowy krajobraz. Ukazywaa góry agodne, bujn
rolinnoci okryte, kwitnce wieczn wiosn, równiny
rozlege i podne, przepasane gajami kokosów, cytryn,

pomaraczy. Lecz hojne dary przyrody niebezpieczny

zatruwa klimat. Panoway tu w porze upalnej, od kwie-

tnia do wrzenia, zgnie gorczki, dysenterya, zapad sen-

^7i w porze ddystej szkorbut, zapalenie puc i mózgu.

Nadomiar za gocia najstraszliwsza, miertelna plaga:

óta febra. To te napywowa ludno europejska, na te

groby tropikalne nieodporna, nigdy tutaj naleycie za-

aklimatyzowa si i rozmnoy nie moga. Do uprawy
obszernych swych plantacyi nieliczni biali kolonici spro-

wadzali moc niewolników murzyskich, gównie z Gwinei

i Konga. Cz zachodnia, najurodzajniejsza, przeszo

jedna trzecia caej wyspy, opanowana przez flibustyerów

francuskich, odstpion zostaa przez Hiszpani Ludwi-

kowi XIV w pokoju ryswickim, z kocem XVII wieku.

Rozwina si ona ogromnie i pod koniec XVin wieku

miaa wyjtkow donioso gospodarcz. Roczny std
eksport francuski, zwaszcza cukru trzcinowego, kawy.
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baweny, przenosi 200 milionów franków. W nowej sto-

licy, Port-au-Prince, na zachodzie, w starej, Cap Fran-

cais, dawnem Haitien, na pónocy, zakwity handel i zby-

tek na wielk skal. Liczne te inne, Gonai'ves, Cayes,

Jerómie, zamone portowe powstay miasta. Bogacia

si arystokracya plantatorska i bogacia metropoli. Z tej

jednej kolonii najwicej zota pyno do Francyi i Pa-

rya.

Ta wietno jednak na kruchem spoczywaa podou.
Na przeszo 900 tysicy mieszkaców San Dominga, byo
niespena 100 tysicy biaych kolonistów. Do 200 tysi-

cy byo usamowolnionych poczci kolorowców, t. zw.

mulatów, gryfów, kwarteronów, itp. krzyowanych w ró-
nym stopniu mieszaców. Wreszcie, przeszo pómiliona

yo tu, wegetowao, czarnych niewolników. Tych ostat-

nich pooenie byo okropne. Traktowani gorzej od by-

da, trzymani byli w posuszestwie postrachem kar nie-

sychanych. Byli katowani, okaleczani ohydnie, ywcem
grzebani lub paleni, oblewani cukrem i wystawiani mrów-

kom na poarcie. Od tych mczarni ratowali si dzi-

kiemi samobój'czemi sposoby, przeykajc wasny jzyk
albo dawic si jedzon ziemi. Dzik przeciw swym
katom mciwo kryli w tajnych zwizkach, obrzdach,

tacach, piewach religijnych, pod hasem na pohybel

biaym. Dzikie te ukadali plany pomsty i wyzwole-

nia, jak wykryty za Ludwika XV i srogo stumiony

spisek murzyna Macandala, celem wytrucia wszystkich

biaych. A mieli podobno afrykaskie jakie sekrety za-

razków trujcych, sprzyjajcych epidemii ótej febry.

Z biegiem czasu jednak i ród biaych znalazo si nie-

co ywioów postpowych, przeciwnych zarówno rojali-

zmowi, jak niewolnictwu. Siedliskiem ich, na wzór Fran-

cyi, zostay loe wolnomularskie, do których zaczto do-

puszcza mulatów, póniej i murzynów. Powsta take
w Cap Francais oddzia francuskiego towarzystwa Fila-

delfów. To te wybuch rewolucyi francuskiej odbi si
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silnie na San Domingo. Uchway Konstytuanty paiyskiej

o prawach czowieka i obywatela, w bezporedniem

swem zastosowaniu do niewolnictwa w koloniach, rzuci-

y zarzewie wielkiego na wyspie poaru. Zaczy si tu-

taj, w 1791 r., krwawe rozruchy murzyskie przeciw

biaym. Plantatorowie-szlachta stanli murem wraz za

ancien rógimem i niewol. Zwoawszy dominikaskie

zgromadzenie kolonialne, wystpili oni zarówno prze-

ciw przewrotom ustawodawczym paryskim, jak i obywa-

telstwu ludzi ciemnej rasy. Co wicej, za przykadem
emigrantów francuskich, zwrócili si po pomoc do Anglii.

Anglia bowiem, ze wzgldu na licznych murzynów we
wasnych swoich koloniach, zwaszcza tu obok, w In-

dyach Zachodnich, na Jamaice, bya ywo zainteresowa-

n w utrzymaniu niewolnictwa. Natomiast w Paryu,
po pierwotnem równouprawnieniu mulatów, za czem
owiadcza si praktyczny Reubell, niebawem doszo do

emancypacyi równie i murzynów. Dekrety Legislatywy

1792 r. i Konwencyi 1793-4 r. ostatecznie uwiciy znie-

sienie niewolnictwa i pene równouprawnienie miesza-
ców i czarnych,

W odpowiedzi na to kolonici francuscy San Do-

minga, przez wysanych do Londynu penomocników, na

podobiestwo spóczesnej akcyi Korsykanów, oddali sie-

bie i swoj wysp cakowicie pod protektorat Wielkiej

Brytanii. Nastpio, w 1794 r., wyldowanie * wojsk

ekspedycyjnych angielskich, które, wspomagane przez

rojalistycznych biaych kolonistów i cz pozyska-

nych mulatów, a take przez miejscowych Hiszpa-

nów, opanoway cae pobrzee francuskie San Domin-

ga ze stolicy Port-au-Prince. Ze swej strony, jakobi-

scy komisarze Konwencyi na wyspie, przy poparciu

biaej mniejszoci republikaskiej, odwoali si do wy-

zwolonych murzynów. Na czele tych czarnych sojuszni-

ków Republiki stan rzekomy wnuk króla Arradasów,

zrodzony ze sprzedanych do San Dominga rodziców, na-
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wrócony na katolicyzm murzyn, wybitnych zalet chara-

kteru i umysu, Toussaint Louverture. Panujc nad ca-

lem wntrzem wyspy, a przecignwszy te mulatów

pod generaem Rigaudem, coraz bardziej naciska on

Anglików, zamknitych w miastach portowych i dzie-

sitkowanych przez klimat i choroby. Tymczasem,

w 1795 r., Hiszpania zawara w Bazylei pokój z Fran-

cy rewolucyjn, ustpujc jej swoj cz San Domin-

ga, poczem, w 1796 r., wypowiedziaa wojn Anglii.

W tak pomylnych okolicznociach, zagrzany nadto echem

spóczesnych wielkich zwycistw woskich Bonapartego,

Louyerture z najwikszym skutkiem prowadzi i ko-
czy swoj z Anglikami walk. Ostatecznie, w 1798 r.,

Anglicy musieli ewakuowa wysp. Stracili oni tutaj

z samych chorób, i w jednym tylko 1794 r., 12 tysicy

ludzi; ogóem za ta wyprawa, a do 1798 r., kosztowa-

a ich podobno 45 tysicy ludzi i pó miliarda franków.

Cae San Domingo byo odtd formalnie w rku Fran-

cyi. W rzeczywistoci panem wyspy zosta Louverture.

DyrektorjT-at paryski za wypdzenie Anglików mianowa
go jej gubernatorem, lecz ubocznie stara si utrzyma
go na wodzy. W tym celu komisarz Dyrektor3''atu na

San Domingo, genera Hedouville, wyzyskujc spóza-

wodnictwo murzynów z mulatami, podzieli wadz na

wyspie midzy Louverturem a Rigaudem. W wynikych
std wnet, od 1799 r., krwawych zapasach, atwo wzi
gór Louverture. Odtd usamodzielnia si on coraz bar-

dziej. Zachowa wprawdzie napozór dobre stosunki z Fran-

cy, dokd synów swych, niby zakadników, posa na

wychowanie. Lecz zarazem wszed w poufn styczno
z Angli, z któr ju przy ewakuacyi wyspy tajn za-

war umow. Czujc si „czarnym Bonapartem", nala-

dujc poniekd jego konsulat, ogosi si nakoniec do-

ywotnim rzdc wyspy, z prawem wyznaczenia sobie

nastpcy. Wyda nawet wasn dla niej konstytucy,

któr notyfikowa Francyi jako czyn dokonany. Sowem,
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prosto i szybko zmierza do wyzwolenia siebie, swoich

czarnych i San Dominga od metropolii francuskiej.

Takie pooenie zasta Pierwszy konsul Bonaparte.

Nie zoryentowa si w niem odrazu. Niedoceni komplikacyi

stosunków i ludzi kolonialnych. Po powrocie z Egiptu i za-

machu brumaira, na Boe Narodzenie 1799 r., szczegól-

nym zbiegiem okolicznoci tego samego dnia, kiedy wy-
stosowa serdeczn odezw powitaln do Dbrowskiego
i legionów polskich, wyda on równie ognist prokla-

macy do „obywateli San Dominga". Zapewnia tu

„dzielnych czarnych**, i zachowaj wolno i równo-

uprawnienie, nadane im przez rewolucy. Kaza nawet

to zapewnienie wypisa zotemi zgoskami na ich sztan-

darach. Ale wkrótce pozna podwójn, polityczn i go-

spodarcz trudno zagadnienia. Polityczna polegaa na

deniu Louvertura do udzielnego panowania swego

i czarnych na wyspie. Gospodarcza polegaa na zwiza-

nej ze zniesieniem niewolnictwa sprawie uwaszczenia

czarnych, a tem samem wywaszczenia biaych na wy-

spie. Kapita biaych kolonistów na San Domingo sza-

cowano wtedy na przeszo pótora miliarda franków, w czem

warto niewolników murzyskich stanowia okoo mi-

liarda, a reszt warto gruntów, zakadów i byda. Owó
ci kolonici kreolscy, wyzuci ze swych bogactw, a za-

wiedzeni na protekcyi angielskiej, zaczli teraz tumnie

napywa do Francyi konsularnej. Zaczli wyzyskiwa
na rzecz swoj zwrot konsularny od hase rewolucyi ku

tradycyom monarchii. Wytworzyli w Paryu wpywow
grup, popieran przez posesyonowanych na Antyllach

magnatów, jak Noailles, La Rochefoucauld itd., oraz

przez zainteresowane koa finansowe. Znaleli sobie po-

pleczników w Radzie stanu i ministeryach spraw zagra-

nicznych, skarbu, marynarki i kolonii. Co gówna, ko-

rzystali z poparcia swej rodaczki, córy Antyllów, kre-

olki Józefiny, a przez ni oddziaywali na samego Pierw-

szego konsula. Ju wiosn 1800 r. wyprawi Bonaparte
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pierwsz niewielk, kilkotysiczn ekspedycy kolonial-

n pod kontradmiraem Lacrossem. W wydanej z tego

powodu proklamacyi zwraca si ju nie do „obywateli",

lecz do „mieszkaców San Dominga". W odmiennym,

chodniejszym przemawiajc do nich tonie, przecie wci
jeszcze porcza im wolno i równo bez rónicy rasy.

Jesieni tego roku wyprawi tam powtórn skromn
ekspedycy pod kontradmiraem Ganteaumem. Zaleca

przytem gaska osobicie Louvertura, hamujc go zresz-

t konkurencyjnie przez innych wodzów murzyskich.

Pod koniec roku myla nawet mianowa go kapitanem

generalnym, t. j. wielkorzdc wyspy. Tern mocniej atoli

by dotknity spad nagle, w maju 1801 r., nadan sa-

mowolnie przez Louvertura konstytucy. Uzna w niej

zamach stanu, „akt niepodlegoci (acte d'independanee)^

.

Stan przed nieuniknionym teraz dylematem. Albo

móg zatwierdzi ten czyn dokonany i pynce std
uwaszczenie czarnych, zachowujc wzamian dla Francyi

cenny przywilej handlu z wyzwolonem San Domingiem
i potny sukurs przyjaznej armii murzyskiej na dru-

giej pókuli. Albo te móg pój na odebranie wyspy
murzynom si zbrojn, i pynce std, koniec kocem,
przywrócenie niewolnictwa.

Wedle póniejszych na w. Helenie wynurze, Bo-

naparte zrazu przechyla si pono raczej ku pierwszemu,

suszniejszemu i mdrszemn rozwizaniu. Ostatecznie je-

dnak poszed za drugiem, pozornie realistycznem a na-

prawd zgubnem. Byo mu ono narzucane przez zainte-

resowanych kolonistów, którzy na swem wywaszczeniu,

przy najlepszej nawet indemnizacyi, straciliby conajmniej

trzy czwarte majtku. „Ci kolonici, stanowicy siln party
w Paryu, byli to prawie wszyscy rojalici i zaprzedani

fakcyi angielskiej", tak po niewczasie wyrazi si o nich

Napoleon na w. Helenie. Tymczasem jednak uczyni im

zado Pierwszy konsul. Pomcia si na nim tym ra-

zem, jak i kiedyidziej, zbytnia ustpliwo dla stano-
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wych i spoecznych przeytków ancien regimu. Pomcio
si te niezdrowe, nabyte w twardym o wadz wy-

siku, lekcewaenie pewnych wartoci ideowych, tak nie-

miej Napoleonowi „ideologii". A pomciy si tu take
szczególniejsze, jak si rzeko, wyniesione z Egiptn, zbo-

czenia moralno-polityczne, wschodnia pogarda ludzkoci

wogóle, có dopiero rasy czarnej. Niewolnictwo kolonial-

ne byo wszak wtedy, poza jedynym rewolucyjnym wy-
jtkiem francuskim, powszechn jeszcze regu. Std ro-

dzia si skonno do odwoania tego szalonego wyjt-
ku. A jednak ju podówczas sprawa abolicyi niewolni-

ctwa bya duchowo wygran. Do jej gosicieli we Fran-

cyi i'ewolucyjnej, z idealist ksidzem Gregoirem na

czele, zacnym obroc murzynów, a wiernym te, jak

wspomniano, przyjacielem Polski, ju zewszd i w in-

Inych

krajach wybitni przyczali si filantropi. Nalea
do nich, wraz z amerykaskimi przyjaciómi, i Kociusz-

ko. Przed paru laty, na ostatnim ze Stanów Zjednoczo-

nych wyjedzie, stwierdzi to Naczelnik pikn, hojn
ze skromnej swej kiesy, na rzecz czarnych fundacy.

Przedewsz3'^stkiem za w^ Anglii spóczesnej podniós si
najwikszy abolicyonista, szlachetny Wilberforce. Po-

cignwszy takich nawet, jak Pitt i Fox, trzewych m-
ów stanu, potrafi on ju w lat kilka osign zniesienie

handlu czarnymi, zanim po trzydziestoleciu mia doprowa-

dzi do zniesienia samego niewolnictwa. Bonaparte nato-

miast we wrcz przeciwnym zboczy kierunku. Pozbawi Fran-
cy nalenego jej zaszczytu pierwszestwa w sprawie aboli-

cyjnej. Zawróci wstecz, od wyzwoleczych uchwa mu-

rzyskich wielkiej rewolucyi, do okropnego „czarnego

kodeksu" Ludwika XIV. Opóni on o pówieku, a do

rewolucyi lutowej, abolicyonizm francuski. W tej spra-

wie egzotycznej, lecz porednio i dla rzecz}'^ europej-

skich bardzo znamiennej, pozornym realizmem poniy
sam siebie moralnie. Ulegnie tu zacofastwu przeszoci,

stpi cudowne swe, intuicyjne przeczucie przyszego po-
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stepu. A wzamian i praktycznej adnej nie odniesie ko-

rzyci. Przeciwnie, znaczne zmarnuje wysiki, straci San

Domingo, skapituluje przed „ideologi". Bdzie to na-

zawsze cika dla niego zmora i wyrzut, i nikt te mo-

cniej od niego tej wasnej nie napitnuje pomyki. „Spra-

wa San Dominga—tak on sam siebie za ni potpi—bya
wielkiem gupstwem... To by najwikszy bd, jaki po-

peniem...". To te ju wkrótce potem, w 1807 r., a w pó-

roku po pierwszem zwycistwie Wilberforca, po zniesie-

niu przez parlament angielski handlu niewolnikami, za

ów bd Bonapartego na San Domingo bdzie rehabili-

towa si w Polsce Napoleon. Wtedy to mianowicie, wy-

zwalajc, cho bez uwaszczenia, wociastwo polskie,

w zadyktowanej przez siebie ustawie Ksistwa Warsza-

wskiego, zamiast stwierdzi poprostu zniesienie podda-
stwa fservage)y popieszy on jaknajdobitniej konstytu-

cyjne wygosi orzeczenie: „niewolnictwo jest zniesione

(Vesdavage est abolij^.

Jednakowo, stwierdzajc ca obdno akcyi re-

presyjnej, jak obecnie, pod wpywem ujemnych pobu-

dek psychicznych i interesownych podniet kreolskich,

podejmowa Pierwszy konsul, naley uwzgldni równie
i inne gbsze, popychajce go w tym kierunku, czynni-

ki czysto polityczne. Te czynniki wizay si z sam
istot pacyfikacyi powszechnej, któr w tej chwili do-

prowadza do koca Bonaparte. Staa ona, pomimo tryum-

fów Marenga i Hohenlindenu, na nieuniknionym kom-

promisie. Utrwala wprawdzie Pierwszy konsul, przez t
pacyfikacy, nabytki Francyi na ldzie europejskim. Ale

zatwierdza te jej straty kolonialne i przewag Anglii

na morzu. Rozumia za, e przywrócony z takim mozo-

em stan pokojowy w Europie dugo trwa nie moe. Tern

spieszniej przeto pragn wyzyska go w .tej ostatniej

mianowicie, morskiej i zamorskiej dziedzinie. Mia przy-

tem dwie praktyczne sprawy na widoku: gospodarczo-

kolonialn i wojskowo-flotow. Szo mu wic o ryche
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I intensywne rozwinicie tego, co jeszcze z francuskich

pozostao kolonii, o moliwe tdy powetowanie straco-

nych wasnych, nieodaowanych, jak Malta i Egipt, zdo-

byczy. Odzyskanie bogatego San Dominga oczywicie

najpierw wchodzio tu w rachub. Ale to byby dopiero

punkt wyjcia dalszych widoków kolonialnych francu-

skich. W istocie, Bonaparte, jak wskazano, przez umow
1800 i traktat 1801 r., wzamian za Toskani, zyska od

dworu madryckiego retrocesy odstpionej ongi Hiszpa-

nom, zaprzepaszczonej przez Ludwika XV, wspaniaej

kolonii Ludwika XIV, Luizyany. Myla nadto, wzamian

za Parm, zyska od Hiszpanów cesy Florydy. Szoby
tu wic, prócz dalszych jeszcze widoków francuskich na

odbiór Kanady, o stworzenie potnego francuskiego

pastwa kolonialnego w Ameryce rodkowej, z opar-

ciem o Antylle i San Domingo. Zarazem za, obok takiej,

zakrojonej na wielk skal, stopniowej akcyi kolonialnej,

pocztej ze skromnej napozór ekspedycyi porzdkowej na

San Domingo, szo tu nienajmniej te o osonite ni, ci-

che a skuteczne wzmocnienie floty francuskiej i przyspo-

sobienie jej do przyszego na angielskiej odwetu. Móg
w rzeczy samej Pierwszy konsul ywi ambicy posiadania

najpierwszej floty wiata, jak posiada najpierwsz ar-

mi. Rozrzdza wszak, przy rozlegem idogodnem mor-

skiem wybrzeu, pastwem 40-milionowem, wobec 18 mi-

lionowej Wielkiej Brytanii i 5-milionowych Stanów Zjed-

noczonych, z pominiciem innych krajów^, pod wzgldem
marynarki nie wchodzcych wtedy w rachub.

Z tylu to rónorodnych zaoe wyonia si fatal-

na na San Domingo wyprawa. Czeka z ni wszake
wypado a do chwili, kiedy, po pokoju z Austry a wraz

z pokojem z Rosy, doszy nareszcie przynajmniej pre-

liminarze pokojowe z Angli. Odtd bowiem dopiero

otwieraa si wolna egluga morska. Natychmiast te,

nazajutrz po ratyfikacyi tych preliminarzów, w poczt-
ku padziernika 1801 r., Pierwszy konsul przystpi do
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urzdzenia owej wyprawy. Przeznacza do niej odrazu

siy znaczne, przeszo 20 tysicy ludzi. Za w po-

dyktowanej przez siebie, najpierwszej, padzierniko-

wej „zapisce o organizacyi wojsk kolonialnych", szcze-

góowo przepisujc skad „legii San Dominga", ju wy-

ranie przeznacza do niej równie i ;,legi polsk". To

tak wczesne przeznaczenie kolonialne Polaków przez

Bonapartego niewtpliwie w cisym byo zwizku ze

wskazan równoleg reorganizacy legionów polskich

we Woszech. Byo znamiennym komentarzem do ta-

mecznych od wrzenia projektów reorganizacyjnych Vi-

gnolla, do wstrzymanego w padzierniku przejcia Po-

laków przez armi cyzalpisk, do zlece Berthiera z li-

stopada o przypieszonem przeksztaceniu legii polskich

na póbrygady, z wyjtkiem mniej potrzebnej za morzem
jazdy uaskiej, wreszcie do caej, uskutecznionej w gru-

dniu reorganizacyi obu tych legii na póbrygady I., II.,

III. Jednakowo, dla technicznych i ogólniejszych powo-

dów, przepisane w powyszej zapisce Bonapartego uy-
cie Polaków w pierwszym zaraz korpusie ekspedycyjnym

ulego zwoce. Tymczasem za sama ta ekspedycya ju
w najbliszych tygodniach zostaa uruchomion. Z go-

rczkowym popiechem, przez nowego, umylnie powo-

anego ministra marynarki i kolonii, Decresa, przez mi-

nistra wojny, Berthiera, sztyftowa i pogania j osobi-

cie Bonaparte. Komend nad flot przewozow powie-

rzy dowiadczonemu admiraowi Villaretowi - Joyeuse.

Dowódc naczelnym armii ekspedycyjnej i kapitanem

generalnym San Dominga mianowa generaa Leclerca,

swego szwagra, onatego z ulubion siostr Paulina,

która miaa towarzyszy mowi. Skad sztabowy i o-
nierski wojsk ekspedycyjnych by pierworzdny, warto
bojowa wysoka, opatrzenie bardzo staranne. Coprawda,

przy doborze wyprawianych oddziaów móg Bonaparte

powodowa si poniekd pewnemi tajnemi ubocznemi

wzgldy. Móg pragn czasowego tdy oddalenia wojsk,
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do trzymania na dawnej stopie wojennej mniej sobie te-

raz pod rk potrzebnych, a zwaszcza mniej sobie przy-

chylnych, jak nadreskie, po zatargu z Moreau, albo te
mniej dogodnych, jak polskie, po pokoju z Austry i Ro-

sy. Nie znaczy to jednak bynajmniej, jak o to póniej

oskarany bywa Bonaparte, aby on z góry zakada so-

bie te wojska gdzie na podzwrotnikowej umierci wy-
spie. Na tej samej wyspie, jak si rzeko, w podobnej

wyprawie, Anglicy, mniej jod Francuzów na klimat ta-

meczny odporni, niedawno wiksze jeszcze stosunkowo od

nich ponieli straty. A przecie nikt nigdy nie oskara Pit-

ta, e on ich tam na rozmyln posa zagub. Zreszt

Bonapartemu, który najwierniejsz sw armi i samego

siebie wasnowolnie by rzuci w martwe pustynie Egiptu

i Syryi, wprost mieszna przypisywa rachub wytrace-

nia niemiych sobie wojsk przez ekspedycy na bujne

San Domingo. Co wicej, sam Bonaparte pierwotnie nie

wtpi zgoa o sukcesie podejmowanego z tak potg
przedsiwzicia. Ta egzotyczna wyprawa do kreolskiego

raju na Antyllach bya powszechnie, zwaszcza w ko-

ach wojskowych francuskich, uwaana zrazu za rodzaj

wyprawy po zote runo. Rwano si te do niej wprost

na wycigi. Ministerya wojny i marynarki zasypywane

byy probami oficerów francuskich o zaliczenie do kor-

pusu ekspedycyjnego. Starali si o to usilnie tak wybi-

tni generaowie, jak Ney, Victor, Bernadotte. Bonaparte,

posyajc [tam swego szwagra i siostr rodzon, adn
miar nie moe by posdzany o piekieln myl zgadze-

nia dodanych im onierzy francuskich i polskich. Niema
powodu zwala na niego tutaj winy fikcyjnej, skoro i tak

zbyt cik istotn obarczyo go San Domingo.

Wódz naczelny wyprawy, Leclerc, modszy o lat

kilka od Pierwszego konsula, przypominajcy go nieco

rysami i figur, may, odwany, rzutki, saby jego na-

ladowca, zwany „blondynem Bonapartem", niedorasta

powierzonego sobie trudnego zadania. Przed samym wy-



294

jazdem, w listopadzie 1801 r., otrzyma on od Bonapar-

tego instrukcy tajn, której dosowne brzmienie nie do-

chowao si. Mimo to, jej tre gówna daje si zrekon-

struowa nieochybnie. Polegaa ona na tern, aby, upiw-
szy zarówno murzynów, jak mulatów, poróniwszy ich

midzy sob, zgnie jednych i drugich, wszystkich roz-

broi, wodzów ich zgadzi lub jecami do Francyi ode-

sa, przywróci niepodzielne nad wysp zwierzchnictwo

metropolii francuskiej a biaym kolonistom ich majtki
i wadz, wreszcie, z pewnem stopniowaniem, przywró-

ci niewolnictwo. Równoczenie wyda Bonaparte now
proklamacy do ,,mieszkaców San Dominga bez róni-

cy pochodzenia i koloru". Przemawia tu do nich wscho-

dnim ju raczej stylem, i nie bez przejrzystej groby
da kategorycznie posuszestwa rozkazom Leclerca.

Ale jeszcze z naciskiem powtarza nieszczere obietnice

zachowania praw przyznanych murzynom i mieszacom.
Zarazem, odsyajc synów Louverturowi, w pierwszem

i jedynem do niego pimie odrcznem, nie szczdzc mu
pochwa, odwoujc si do jego talentów a nawet pobo-

noci, porcza mu solennie nietykaln woluo czar-

nych jego spóbraci. Za jednoczenie wrcz przeciwne

nietylko ywi i gotowa, lecz ju poczyna odsania
zamiary. Zrobi to mianowicie pod adresem nawpó po-

godzonej Anglii. Bya ona bezwzgldnie zainteresowan

w niewolnictwie murzyskiem, jak upewniali go zale-

pieni kolonici, wczora sprawcy interwencyi angielskiej

a teraz francuskiej na San Domingo. Owó, za ich to

porad, Bonaparte, by tak wielk zamorsk wypraw
zbrojn nie przerazi Anglii, lecz owszem zyska jesz-

cze jej poparcie, kaza przez Talleyrandu uczyni rzdo-

wi wielkobrytaskiemu szczególniejsze wynurzenie po-

ufne. Odkrywa tedy przed gabinetem londyskim, e
naprawd pragnie „zniszczy rzdy czarnych na San Do-

mingo*', albowiem „dobro cywilizacyi wymaga zburze-

nia tworzcego si porodku Ameryki nowego Algieru".
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Dawa przytem wyranie do zrozumienia, e szo tu

o nic innego, jak o pene przywrócenie niewolnictwa

w koloniach francuskich. Jeli atoli myla tym sposo-

bem skaptowa sobie Angli, to zawiód si srodze. Zra-

zi tern tylko nazawsze, ku niemaej swej na przyszo
szkodzie, Anglików postpowych, dotychczas raczej so-

bie i Francy i yczliwych, a zwaszcza Wilberforca i je-

go przyjació abolicyonistów. Natomiast wrogich sobie

zachowawczych' Anglików rzdowych nietylko nie pozy-

ska, lecz da im niebezpieczn przeciw sobie bro do

rki. W rzeczy samej, gabinet angielski popieszy prze-

strzedz potajemnie Louvertura i jego czarnych o dwuli-

cowoci Pierwszego konsula i istotnych jego zamysach.

Zreszt podobne ostrzeenia wychodziy take wprost

z Parya, gdzie plany rzdowe ujarzmienia czarnych

i wznowienia niewolnictwa nie byy dla nikogo sekre-

tem. Skutek by ten, e zawczasu przygotowany zosta

;runt do najzacieklejszych, miertelnych walk na San

ingo.

W takich warunkach ekspedycya Leclerca, wypy-
nwszy z Brestu pod koniec listopada 1801 r., przybia

to Cap Francais z pocztkiem lutego 1802 r. Spotkaa

^i ona na samym wstpie z nieprzejednan postaw
laleycie uprzedzonych murzynów. Podkomendny i ry-

ral Louyertura, genera murzyski Christophe, w obli-

[€zu ldujcej floty francuskiej, zacz od spalenia pi-
knego miasta Capu, czem zasuy sobie, jako poprze-

dnik podpalacza Moskwy, na miano ,,czarnego Rostop-

czyna**. Jednak wielka przewaga militarna i wiey im-

pet Francuzów, przybyych w stosunkowo najlepszej po-

rze roku, zdawa si zrazu zapewnia im atwe zwyci-
stwo. Ju w cigu lutego. Cap Francais i caa pónocna
cz wyspy znalaza si w rku Leclerca. Niebawem
zmienny Christophe da si pozyska i przeszed do

Francuzów; jego zdrada z kolei skonia samego Louver-

tura do poddania si. Pierwsze doniesienia Leclerca
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o tych doranych sukcesach nadeszy do Parya w po-

owie marca. Zbiegy si one z podpisanym temi wa-
nie dniami, formalnym pokojem amieskim z Angli.

Pod wraeniem tak pomylnego obrotu rzeczy, Bonapar-

te ostatecznie utwierdzi si w podjtem kolonialnem

przedsiwziciu. Ju nieco wczeniej, posyanemu na

Gwadelup, w zastpstwie Bernadotta, generaowi Ri-

chepancowi zaleca ewentualne przywrócenie stanu nie-

wolniczego czarnych tamecznych. Teraz osobicie wy-

pracowa szereg fatalnych w tej sprawie zapisek proje-

ktowych, na których zasadzie niebawem wydane te zo-

stao zasadnicze, nieogoszone narazie, postanowienie

prawodawcze. Sprowadzao si ono, pomimo pewnych
fikcyjnych zastrzee i stopniowa, do odwoania cae-

go wyzwoleczego dziea rewolucyi o murzynach, do

powszechnego waciwie przywrócenia niewolnictwa w ko-

loniach francuskich. Zarazem za, w odpowiedzi na po-

mylne pierwsze raporty Leclerca, zapowiada mu Bona-

parte ryche dalsze posiki, „dla ujarzmienia raz naza-

wsze zdradzieckich Afrykanów". W rzeczy samej, z we-

zwanym do Parya Muratem, uczyni on niezwocznie do-

bór tych posików z rozoonych po Woszech oddzia-

ów. Owó ród nich wybra równie by legi naddu-

najsk, obecn III. póbrygad polsk. Przeznaczona

w tym celu jeszcze w padzierniku roku zeszego, za-

pewne sama ona teraz ostatniemi wybrykami przypie-

szya odwóczone dotychczas losy swoje. Tak wic, 29

marca 1802 r.. Pierwszy konsul wyda stanowcze rozka-

zy do Berthiera i Decresa o embarkowaniu rzeczonej pó-

brygady polskiej w Livornie, z przeznaczeniem na San

Domingo. Sama data tych rozkazów ostatecznie niweczy

utart legend o rzekomym machiawelskim, skrytobój-

czym zamiarze Bonapartego pozbycia si Polaków przez

rozmylne wystawienie ich w klskowej wyprawie na

pewn zgub i mier. W owej bowiem dacie, w kocu
marca, wprost przeciwnie, Bonaparte uwaa t wy-
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prawe za arcyfortunn, majc wanie w rku jaknajle-

psze stamtd wiadomoci. Przeszo 10 tysiczne wiee
wojska posikowe przeznacza on teraz do uwieczenia

mniemanej wygranej na San Domingo, a póniej moe
do dalszych wietnycli w Luizyanie sukcesów. Jeli wic
z temi wojskami wysya obecnie równie i Polaków, to

móg chcie na czas jaki ich oddali, lecz nie móg chcie

ich gubi. Raczej nawet i tym razem myla dogodzi
im materyalnie. Do jego byo grzechu, i usuwajc
z Europy, oddalajc od ojczyzny legionistów polskich,

posyajc tych bojowników wolnoci na bój za niewolni-

ctwo, naraa icli wiadomie na mier duchow, zanim

mimowoli przyprawi ich o mier fizyczn.

W myl powyszych rozkazów Bonapartego, wyszy,
w pocztku kwietnia, odpowiednie przygotowawcze za-

rzdzenia Berthiera. Dotyczyy one przedewszystkiem

przemianowania III. póbrygady polskiej na 113. liniow

i wcielenia jej w tym charakterze do armii francuskiej.

Niespodziane to zarzdzenie, jak wyej wskazano, ob-

wieszczone rozkazem dziennym w Livornie korpusowi

polskiemu, natychmiast zostao wykonane. Dowódc pó-
brygady mianowany zosta Francuz, stary pukownik
Bernard z Ancony, oficer nieszczególnej reputacyi, nie-

majcy przedtem adnej komendy frontowej, uywany
do czynnoci do dwuznacznych, wywiadowczych, kon-

trybucyjnych itp. Stan on odrazu w nieprzyjaznym do

póbrygady stosunku. Zada nawet od Berthiera przy-

sania do kadej kompanii po oficerze i furyerze fran-

cuskim, pod pozorem lepszego zastosowania przepisów

subowych francuskich. Berthier jednak odmówi temu

daniu, stwierdzajc w swej odpowiedzi, i „nic nie

moe by zmienionem w organizacyi póbrygady". Wkró-
tce po nominacyi Bernarda nadeszy z Parya rozkazy

Berthiera i Murata o adowaniu nowej 113. póbrygady,

z ywnoci dwumiesiczna, na okrty w porcie livor-

neskim, z przeniesieniem jej odtd z wydziau wojny

Napoleon a Polska III. 19.
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do rozrzdzenia ministeryum marynarki i kolonii. Po-

piesznie zaatwiono wszelkie przygotowania do embar-

kacyi. Uczyniy to miejscowe wadze wojenne i portowe,

zwaszcza chciwy komendant Livorna, E,ivaud, i przydany

mu komisarz ordonator, jaknajoszczdniej, wic jaknaj-

gorzej i z niema legionistów bied. Sprowadzono do

Liyorna czternacie niewielkich, lichych statków prze-

wozowych, najrozmaitszej narodowoci, trzy grecko-ro-

syjskie, inne austryackie, angielskie, amerykaskie, du-
skie. Za niemi wpyna do portu korweta wojenna fran-

cuska. W samym miecie, opodal koszar polskich, stany
pod broni dwie póbrygady francuskie. Jednak wszy-

stkie te rodki ostronoci, przedsiwzite na wypadek
oporu zbrojnego, okazay si zbytecznemi. W poowie
maja 1802 r., o godzinie czwartej zrana, Polacy 113. pó-
brygady, adowani w szalupach, spokojnie, karnie wsie-

dli na przeznaczone statki. Poczem, ,,bez najmniejszego

szemrania", cho niepowiadomieni nawet o celu podróy
i istotnem przeznaczeniem swojem, „popakowani jak le-

dzie'', niedostatecznie w ywno i wod sodk opatrze-

ni, tego dnia o pónocy popynli w ciemn, nieznan
przestrze, na mier.

Byo ich ogóem do 2600 ludzi, trzy bataliony, pier-

wszy szefa Wodzyskiego, drugi Bolesty, trzeci Grab-

skiego, troch urzdników cywilnych, kilkanacie on
oficerskich i onierskich, kilkoro te dzieci legionowych.

Oficerowie, reformowani przed pórokiem, przy redukcyi

legii i zamianie jej na III. póbrygad, teraz natomiast,

dekretacy samego Bonapartego, powoani napowrót pod
bro, zostali równie, pod grob dymisyi, przynagleni

do udziau w bdcej ju na morzu wyprawie. Jedno-

czenie byy komendant legii, Jabonowski, bawicy
w Paryu jako francuski genera brygady, z waciw
sobie usunoci zaofiarowa si Bonapartemu do ekspe-

dycyi zamorskiej. Posany na San Domingo, wraz z adju-

tantem swoim, szefem szwadronu Przebendowskim, wy-
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przedzi on tam nawet by swoj póbrygad, bez

adnego zreszt czynnego nad ni dowództwa, przyda-

ny tylko Leclercowi do sztabu. Podobnym sposobem,

pod koniec tego roku, przyby na wysp inny wybitny

byy legionista, teraz te zaawansowany w subie linio-

wej francuskiej, szef brygady Dembowski, równie przy-

dzielony jedynie do sztabu Leclerca. Pozatem pozostay

jeszcze w Liyornie zakad póbrygady polskiej, w kilka-

set jeszcze ludzi, zdany na opiek schorowanego szefa

Jungego, po cikich na miejscu kopotach, zosta roz-

wizany i nastpnie jesieni take dosany na San Domin-

go. Tymczasem sama nieszczsna póbrygada 113., od

pierwszej chwili wypynicia na morze, jakgdyby pod

z wrób, cigych w drodze klskowych dowiadczaa
niepowodze. Naprzód, ledwo odbiwszy od brzegu, wpa-

da w gwatown burz wiosenn, która rozpdzia ca
flotyl przewozow. Jeden okrt, w. Mikoaj, pyncy
pod flag rosyjsk, z winy kapitana Rosyanina, niema-

jcego pojcia o eglarstwie, rozbi si o skay i zato-

n; z dwóch wiezionych na nim kompanii batalionu

trzeciego niewielu uratowao si ludzi. Po przebyciu po-

wtórnej jeszcze nawanicy na morzu Sródziemnem, na-

potkawszy uporne wiatry przeciwne w cieninie gibral-

tarskiej, wypado popasa czas duszy w Maladze i Ka-

dyksie. Tak wic ze znacznem dopiero opónieniem wypy-
nwszy na Atlantyk, nowych bied w oceanowej dowiad-
czono przeprawie. W równikowej strefie niezmiernych

upaów utknito znów tak dugo ród przecigajcej si
ciszy morskiej, i musiano jeszcze ograniczy skpe ra-

cye ywnoci i wody do picia, co le wpyno na zdro-

wotno znuonej, wyczerpanej póbrygady. Nareszcie,

po dwakro duszej, ni zwyczajnie, blisko czteromie-

sicznej podróy, w pocztku wrzenia 1802 r., zawini-
to do San Dominga, w soneczny poranek jesienny za-

rzucono kotwic pod Cap Francais.

Alici, w cigu ostatnich kilku miesicy polityczne
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i wojskowe pooenie Francuzów na wyspie zmienio si
i pogorszyo nadzwyczajnie. Przedewszystkiem, od wio-

sny tego roku, miejscowe, tak niebezpieczne w gorcej

porze, epidemiczne cioroby poczy szerzy si w woj-

sku francuskiem z bezprzykadn fury. Naj okropniej

rozjuszya si óta febra. Zabójcza ta choroba zaczy-

naa si od ostrego bólu gowy; wnet gwatowna wybu-

ciaa gorczka, przy coraz wyszej temperaturze odbie-

rajc siy i przytomno; twarz ciemno purpurowym
okrywaa si rumiecem; nastpoway konwulsye i czar-

ne wymioty; z któw ust ciekaa piana i spieka krew
czarna; oddech stawa si cikim i nieznonie cuchncym;
ciao okryway znamienne, niebieskawo prkowane,
due plamy óte, od których ludowa febry ótej posza

nazwa; chory umiera zazwyczaj na trzeci dzie, czsto

ju w pierwszym lub drugim, nieraz w kilka ledwo go-

dzin po zasabniciu. Rozkad ciaa nastpowa tak szyb-

ko, e natychmiast po skonaniu grzeba musiano trupy

w wykopanych zawczasu doach. Niebawem jednak i te-

go wypado zaniecha, wobec coraz wikszej miertel-

noci, gdy w samych tylko miastach gównych Cap

Francais i Port-au-Prince po 400 osób i wicej umie-

rao na dob. Tedy ze szpitali i koszar, noc, ukra-

dkiem, bez pogrzebu, bez modlitwy, bez honorów woj-

skowych, zabierano stosy nagich, ótych trupów, mo-
dego przewanie onierza, okryte bliznami sawnych
walk woskich, egipskich, nadreskich, wywoono na

szalupach i nad samym brzegiem w morzu topiono. Ju
w pocztku maja, z pierwotnej 26 tysicznej armii Le-

clerca ledwo 12 tysicy ludzi byo pod broni. Owó
ywioowa ta klska dalsze za sob fatalne pocigaa
skutki. W miar jak topniay siy francuskie na wyspie,

wzmagaa si tutaj, mimo wieo zawartego pokoju, wro-

ga agitacya podziemna angielska. Anglicy, budzc uza-

sadnione obawy murzynów przed grocem im pod-

stpnem ujarzmieniem przez Bonapartego, nie prze-
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stawali podburza ich wprost do zbrojnego oporu. Za
jeszcze skuteczniej czynili to porednio, przez Amery-

kanów, budzc tych znów uzasadnione obawy przed

grocem usadowieniem si Bonapartego w Luizyanie.

Tak wic, zarówno z ssiedniej Jamaiki angielskiej,

jak i z pobliskich Stanów Zjednoczonych, odbierali

murzyni San Dominga nietylko ciche namowy po-

wstacze, lecz take znaczne tajne transporty broni

i amunicyi. Wkrótce te ród uspokojonych napozór

czarnych day si wyczu oznaki gotujcego si pono-

wnego wybuchu. Orodkiem tych grób by oczywicie

przyrodzony naczelnik murzystwa, pogodzony rzekomo

z Francy Louverture. Tymczasem Pierwszy konsul, zu-

dzony wieciami o pierwotnych sukcesach Leclerca, raz

po razie nawoywa go, w myl ostrej swej instrukcyi,

do dziaa bezwzgldnych, stanowczych. Leclerc waci-
wie by temu skro przeciwny. Sam poj raczej liberal-

nych, by utwierdzany w nich przez zaufanego swego

sztabowca, demokratycznie mylcego, starego, mnego
onierza W3^prawy egipskiej, generaa Dugua. Z wa-
snego popdu i pod jego wpywem, a wbrew intereso-

wnej zawzitoci kolonistów miejscowych, pragn on

zachowa pewne umiarkowanie, zachowa pewne przynaj-

mniej oparcie u czarnych, a zwaszcza ród mulatów. Je-

dnakowo niedugo na tem roztropnem móg wytiswa sta-

nowisku. Podniecany przez ostre nalegania Bonapartego,

podegany te do surowoci przez bogatszych kolonistów,

a podcinany trwog o wymierajce mu w oczach wojsko,

dla pokrycia swej saboci zdoby si Leclerc na fatalny,

pozorny akt siy. W pocztku czerwca kaza podstpnie

uwizi Louvertura. Stary wódz murzyski natychmiast

odesany zosta do Francyi, gdzie w wiziennej samotni,

przeznaczonym sobie przez Bonapartego odludnym zam-

ku fortecznym, w rok niespena ycie zakoczy. Gwat,
na nim dokonany, wywoa nieopisane wzburzenie ród
czarnych. Na dobitk, w sierpniu 1802 r. nadesza na San
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Domingo z ssiedniej Gwadelupy wiadomo o zarzdzo-

nem tam przez Richepanca, w myl wspomnianych po-

stanowie p^aryskich, formalnem przywróceniu niewol-

nictwa. To ostatecznie podkopao stanowisko Leclerca.

Straci on odtd wszelk mono opierania si, obok

topniejcych wojsk francuskich, na kolorowych oddzia-

ach kolonialnych. Pozostali jeszcze przy nim dotych-

czas wodzowie murzyscy poczli teraz kolejno go opusz-

cza. Niebawem ca prawie wysp objo powstanie,

wszdy rozgorzaa niemiosierna, beznadziejna dla Fran-

cuzów, walka na mier i ycie.

W takiej to cikiej chwili przeomowej nadpynli
do San Dominga nieboracy 113. póbrygady polskiej. Po
mczcej podróy trzymani jeszcze, dla niewiadomych

im powodów, przez dzie cay na statkach, z zachwytem

patrzyli na rozpocierajc si przed nimi, w gorcym
blasku wrzeniowego podzwrotnikowego soca, prze-

cudn panoram wyspy. „Nacieszy si do Polacy nie

mogli — s sowa jednego z tych biedaków — widokiem

rozmaitych, niezliczonych rolin, odmiennych zupenie,

co do skadu lici i kolorów, od europejskich, na góry,

a do wierzchoka okryte lasami dziko rosncych poma-

racz i cytryn i tysicznych innych drzew owocowych,

palm kokosowych, fig, bananów... Bya to dla Polaków

zwodnicza chwila... Ledwo dni kilka upynie, a zwokom
ich cienie tych samych drzew, które podziwiali, za

wieczne schronienie suy bd". Wyldowanie ich

wspólne dlatego zostao wstrzymane, e, wedle rozkazu

Berthiera, winien by Leclerc rozdzieli póbrygad i roz-

rzuci po rónych punktach wyspy. Protest w tej mie-

rze Jabonowskiego wskóra niewiele. Tak wic pónym
dopiero wieczorem jeden tylko pierwszy batalion wysa-

dzono na ld w Cap Francais, drugi odwieziono do przy-

ldka Mole Saint-Nicolas, trzeci do Borgne. Batalion

Wodzyskiego zaraz teje nocy wyruszy musia w oko-

lice Capu, ju zagroone przez powstaców. Przyczony
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do dywizyi wiernych rzekomo wojsk kolonialnych gene-

raa murzyskiego Clairvaux, niebawem, skutkiem jego

zdrady, ledwo ze znaczn strat z morderczej wybrn
zasadzki. Batalion Bolesty, nieco póniej skierowany do

Port-au-Prince, po drodze, w Jacmelu, pad ofiar podob-

nej zdrady czarnych generaów Christopha i Dessalina.

Musieli przytem Polacy ze wstrtem speni nieludzki

rozkaz generaa francuskiego Fressineta i wyku bagne-

tem cay rozbrojony batalion murzyski. A musieli te
zaraz potem przekona si o niczem nieposkromionej za-

wzitoci afrykaskiej, gdy tame, w Jacmelu, eskorto-

wana do Port-au-Prince kompania czarnych, wraz ze

swoim dowódc, popenia masowe samobójstwo przez

udawienie si. Nareszcie batalion Grabskiego, rozoony
w departamencie poudniowym pod komend generaa
liruneta, posyany by drobnemi oddziaami w góry oko-

liczne, na stracone posterunki i cige z czarnymi utarcz-

ki. By te w rozproszeniu skazany na rze nieuchronn,

nie znajc trudnego terenu, ani dzikich podstpów prze-

ciwnika. Murzyni, zaszyci w górskich gstwinach, cel-

nym ogniem wybijali legionistów, za chwytanych je-
ców, po okrutnych mczarniach, mordowali bez miosier-

dzia, piekli ywcem, wbijali na pal itp. Ale najgorsze

spustoszenia sprawiaa w polskich szeregach straszliwa

óta febra. Gciej jeszcze od Francuzów kosia ona

Polaków, tgich, krwistych, nieostronych, gustujcych

w uroczych kreolkach i sodkiej wódce-tafii. Porywaa
narówni dowódców i szeregowców. Zmar Jabonowski
genera i wszyscy trzej szefowie batalionowi, Wodzyski,
Wojciech Bolesta i Grabski. Ndznie wymarli w szpi-

talach lub z murzyskiej polegli rki oficerowie wybor-

ni, stary Wigandtt, dzielny Dziurbas, Krzyszkowski,

Rembowski, Zdzitowiecki, Madeyski, Ruszkowski, „na

którym ogie ywcem czarni palili", bracia Moskorzewscy,

bracia Rogaliscy, bracia Wykowie i wielu innych.

Taki sam by los prostego onierza. Pierwszy i trzeci
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batalion niebawem cakiem prawie wyginy, tak e
w kilkudziesiciu ledwo pozostaych gowach wcielone

zostay do 74. i 31. póbrygady francuskiej. Drugi bata-

lion, stopniay do paruset ludzi, nieco duej jako ka-

drowa przetrwa jednostka, skurczony do trzech nikych

kompanii, pod kapitanami Godlewskim, Kobylaskim, Za-

bokrzyckim. Niebawem i z tych szcztków ndzna, dogo-

rywajca pozostaa gromadka, kilku oficerów bez ko-

mend, troch podoficerów i onierzy, „podobnych wi-
cej do kociotrupów, anieli do istot yjcych". Taki

by koniec 113. póbrygady liniowej francuskiej, by-

ej III. póbrygady polskiej, byej sawnej legii nad-

dunajskiej.

IV.

W niemniej rozpaczliwem zreszt pooeniu znalaz

si równoczenie cay korpus ekspedycyjny francuski.

Stopnia on do piciu tysicy biaego onierza pod bro-

ni. Z wojsk kolonialnych pozostao jeszcze nieco mula-

tów oraz garstka czarnych pod jedynym wiernym do

ostatka generaem murzyskim Laplumem. „Caa moja

armia — donosi Leclerc ju pod koniec wrzenia —
jest zniszczona, nawet wraz z nadesanemi posikami".

Jego ostatnie raporty, z wrzenia i padziernika 1802 r.,

tchny przedmiertn zgroz. Leclerc umar w pocztku

listopada 1802 r., nazajutrz po zgonie swego przyjaciela

Dugua. Mówiono, e obadwaj byli otruci, e biali kolo-

nici, oburzeni ich umiarkowaniem, chcieli si ich pozby.

Dowództwo naczelne obj najstarszy rang genera dy-

wizyi E-ochambeau. Mia on zosta grabarzem rzdów fran-

cuskich na San Domingo, przez polityk z, brutaln, a za-

razem do dwuznaczn, któr po dziesicioleciu, pod Lip-

skiem, mierci walecznych okupi. Waleczny i zdolny
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genera, lecz bez zasad, niegodny syn zacnego ojca,

marszaka Francyi, pod którym zamodu bi si za wol-

no amerykask, arystokrata nawskro, udajcy nie-

gdy jakobina, uomny, ponury, wyuzdany, przebiegy,

bezwzgldny, by on boyszczem kolonistów miejscowych,

zwaszcza wielkich dam kreolskich i wielkich wacicieli

plantacyi niewolniczych. Dziki ich poparciu, a wbrew
ostrzeeniu wasnego ojca, zosta zatwierdzony przez Bo-

napartego jako kapitan generalny wyspy. Poszed on

odrazu drog dzikiego wzgldem czarnych terroru. Ka-

za katowa ich bez miosierdzia, rozstrzeliwa, wyci-

na w pie, wiesza, krzyowa, topi, pali. Sprowadzi

z Kuby, od plantatorów hiszpaskich, wielkie dogi, tre-

sowane umylnie do tropienia i poerania murzynów.

Te psy wcieke, okrywane kwiatami, wstkami, poca-

unkami przez wcieke panie kreolskie, wypuszcza
jak w cyrku, dla próby, na czarnych winiów i rozda-

wa wyprawianym w pole oddziaom. Nie poprzestajc

na dzikiej prowokacyi czarnych, zwróci si równie
przeciw gaskanym dotychczas przez Leclerca mulatom.

Tych ostatnicli sojuszników kolorowych wnet zbrutali-

zowa, odepchn i skoni do poczenia si, pod gene-

raem mulackim Ferrou, z powszechnem na wyspie po-

wstaniem. Samobójcz swoj polityk daremnie pozorem

stanowczoci i siy chcia osania Rochambeau. Prze-

platajc wyszukane okruciestwa szalonemi orgiami, da-

remnie pozorem uciech i rozkoszy chcia odgania wid-

ma krwawej pomsty czarnych i ótej febry. Wojsko

i ludno biaa San Dominga ju byy nieodwoalnie ska-

rane na zgub i mier.
Bonaparte, po dugich zudach, zacz w padzier-

niku 1802 r, odbiera hiobowe ddniesienia Leclerca. Mi-

mo to sprawy San Dominga nie mia jeszcze bynajmniej

za stracon, a spodziewa si wanie zrealizowania po-

wrotu Luizyany. Uchwali tedy niezwocznie posa
Leclercowi dalsze mocne posiki. Owó w tym samym
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czasie otrzyma z Medyolanu od Murata, który tam po

pórocznej wróci nieobecnoci, nader pochlebne sprawo-

zdanie o ,,wspaniaycb" póbrygadacb polskich I. i II.,

„niewzruszenie (do osoby Pierwszego konsula) przywi-
zanych". Stanowisko obu tych póbrygad Grabiskiego

i Axamitowskiego, oraz jazdy Ronieckiego, zostao ure-

gulowane po raz ostatni w cisym zwizku z postano-

wion ju ekspedycy III. póbrygady na San Domingo.

Wówczas to mianowicie, jak wyej wskazano, z kocem
kwietnia 1802 r., te pozostawione na miejscu wojska

polskie otrzymay charakter „posikowych" Republiki

woskiej. Pierwsza póbrygada Grabiskiego zostaa przy-

dzielon do pierwszej dywizyi woskiej generaa Lechie-

go, druga za Axamitowskiego do dywizyi drugiej generaa

Pina. Owó obecnie pochwaln o tych oddziaach odezw
Murata odebra Bonaparte w chwili, gdy pochonity by
nag spraw wzmocnienia stopniaego korpusu na San Do-

mingo. Natychmiast postanowi tak oddanych sobie Pola-

ków uy znowu do gotowanych wieych posików za-

morskich. Zaraz te, w kocu padziernika, kaza Berthie-

rowi powiadomi Murata oraz wiceprezydenta Republiki

woskiej, Melziego, o swoim zamiarze przejcia jednej

póbrygady polskiej ze suby woskiej na francusk.

Murat oczywicie od pierwszego domyli si so-

wa, e idzie tu o wypraw na San Domingo, a wie-

dzia, jak tam le stay rzeczy. Zaprzyjaniony za
jeszcze z Egiptu z szefem Grabiskim, za jego a za-

pewne i Ronieckiego staraniem, umyli zwolni jego

I. póbrygad od misyi tak niebezpiecznej. Umyli na-

tomiast powici w tym celu póbrygad II. Axami-

towskiego, a to tembardziej, e temi mianowicie czasy

przez wasnego jej szefa jaknajgorzej by o niej uprze-

dzony. Axamitowski, mason i szpieg w jednej osobie,

latem 1802 r., za nieobecnoci Murata, wpad na trop

wspomnianych, zaszczepionych przez Wocha Auror, taj-

nych prób organizacyjnych ród legionistów polskich.



307

Zrobi zaraz ze swego odkrycia najniecniejszy, delator-

ski uytek u wadz wojskowych i policyjnych francu-

skich. Obecnie za, jesieni, zjechawszy do Medyolanu po

powrocie Murata, popieszy rozwia pierwsze dodatnie

jego wraenia o „przywizaniu" Polaków, a w szczegól-

noci wznieci w nim podejrzenia wzgldem swojej

ri. póbrygady. Oskary przed Muratem i wadze me-
dyolaskie, i wasnych oficerów o knowania spiskowe

przeciw Pierwszemu konsulowi, prezydentowi Republiki

woskiej. By to naogó, w tem znaczeniu dosownem,
z paru rzadkiemi moe wyjtkami, fasz oszczerczy, o ile

polskich szo legionistów. Jednake co w tem byo praw-

dy, o ile szo o pewne, wyej zaznaczone, nieprzyjazne Bo-

napartemu czynniki woskie i skryte podniety koalicyjne.

Istotnie te podówczas, od 1802 r., wszczy si zabu-

rzenia przeciwfrancuskie w Ferrarze i Bologni, gdzie

nawet teatr spalono, oraz zawizki konspiracyjne w sa-

mym Medyolanie, pod postaci ló illuminatów, dokd
zreszt zaraz francuscy wcisnli si szpiegowie. W tych

tajnych, skojarzonych jeszcze z drug koalicy 1799 r.,

a wyprzedzajcych ju trzeci 1805 r., wyzwoleczych
napozór a naprawd reakcyjnych robotach spiskowych

we Woszech przeciw Bonapartemu, by pod wzgldem
organizacyjnym nader ciekawy, niespodziany punkt wyj-

cia póniejszych, po upadku Napoleona, wrcz odmien-

nych duchowo, rewolucyjnych dziaa spiskowych prze-

ciw rzdom doby Restauracyi. Tutaj to, hodowane koa-

licyjn rk midzynarodowego ancien regimUj tkwiy
paradoksalne zacztki póniejszego wglarstwa i midzy-
narodówki republikaskiej, narodowociowej i spoecznej.

1 tdy te, z legii polskich we Woszech, zaniesione przez

oficerów legionowych, pójd do Warszawy pokongreso-

wej zasady wolnomularstwa narodowego, a i nastpnych,
a do doby najnowszej, pochodnych tajnych przedsiwzi
organizacyjnych. Owó teraz, z powodu odkry Axa-
mitowskiego, zarzdzone zostao z Medyolanu surowe
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ledztwo, poniekd pierwowzór podobnych tragedyi led-

czych pokongresowych. Aurora, okuty w kajdany, ogo-

szony za szaleca, skoczy ciemnym jakim sposobem,

podobno w domu obkanych. Dwudziestu kilku oficerów

II. póbrygady polskiej woono na indagacye do Ferrary

i Bologni. Wadze woskie, pokrywajc si „obkaniem"
Aurory, na wszelki sposób usioway siebie przed Paryem
z podejrze oczyci. Wziy one mocno za ze Axamitow-

skiemu jego rol oskarzycielsk i dyy do usunicia go

z komendy. Jeszcze bardziej oburzeni byli na niego sami

jego podkomendni, ród których stanowisko szefa-denun-

cyata stao si nader draliwem. Skutkiem caej tej afery

i rzd woski, i Murat, i Axamitowski, radzi byli pozby
si niewygodnej II. póbrygady, któr zarazem w zastp-

stwie swojej forytowa do wysania Grabiski

Koniec kocem, w odpowiedzi na odebran wanie
z Parya odezw, Murat zwróci si do Berthiera, z po-

part równie przez Melziego prob o pozostawienie we
Woszech póbrygady I., a wyprawienie natomiast II. na

San Domingo. Tak si te stao. Bonaparte w kocu listo-

pada wyda stosowne zlecenie Berthierowi i Decresowi,

wzgldem wcielenia z kolei II. póbrygady polskiej, jako li-

niowej, pod odpowiednim numerem porzdkowym, napo-

wrót do armii francuskiej, oraz wzgldem córychlejszego

embarkowania jej nastpnie w Genui do Antyllów. Kaza
przytem wyranie uprzedzi oficerów polskich o przezna-

czeniu ich na San Domingo. Kaza take, wobec wcze-

niejszych smutnych dowiadcze transportowych III. pó-

brygady, zapewni ich, e tym razem odstawieni bd bez-

piecznie i prdko, na okrtach wojennych francuskich..

Postanowienie niniejsze Bonapartego o II. póbrygadzie

polskiej niewtpliwie ciej zaway musi na jego odpo-

wiedzialnoci, ni poprzednie o III. Poprzednio by on wy-

sa Polaków na San Domingo jeszcze w przekonaniu o su-

kcesach, teraz wysya ich ju w przewiadczeniu o kl-

skach tamecznych francuskich. Zanim zdy ich wysa,
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otrzyma nadomiar wiadomo o mierci Leclerca i wygi-

niciu caej prawie jego armii. A jednak w tych nawet

warunkach niewolno oskara Bonapartego o rozmylne
wyprawienie legionistów polskich na pewne zatracenie.

Przedewszystkiem w samej armii francuskiej wci jeszcze

widziano tam nie zatrat, lecz dopiero due, ale popatne

ryzyko. Na takie ryzyko wci chtnie z wasnej woli

liczni francuscy puszczali si miakowie, jak np. wybitni

generaowie Spital i Sarrazin, dopraszajcy si jeszcze

w grudniu 1802 r. o wysanie ich na San Domingo. Co
gówna, Bonaparte oprócz Polaków wyprawia tam te-

raz wanie przeszo 12 tysicy wieych wojsk francu-

skich; a planowa jeszcze posa za niemi dalsze 15 ty-

sicy ludzi, wybieranych w równym stosunku z przeszo

piciuset batalionów caej prawie armii francuskiej.Widocz-

nie wic i tym nawet razem o jakiej szczególnej zej woli

Bonapartego wzgldem Polaków nie moe by mowy.
By tu poprostu jeden jeszcze dalszy fatalny skutek je-

go chybionej w samem zaoeniu polityki kolonialnej.

Póbrygada II. polska, od wiosny 1802 r., jak wska-

zano, przyczona do dywizyi generaa Pina, bya roz-

oon w Reggio. Tutaj, w pocztku grudnia, odebraa
z Medyolanu, od Murata, nagy rozkaz wymarszu do Ge-
nui. Zarazem z Bologni, kwatery dywizyjnej Pina, przy-

by genera woski Ottavi, dla czynnoci popisowych
i oddawczych. Sam Murat zjecha na pó drogi, do Par-

my, lecz tylko na widzenie si z Axamitowskim, które-

mu, wraz z jego bratem ciotecznym, dwuznacznym Fa-
kowskim, pozwoli zosta we Woszech, pod pozorem

likwidacyi zalegoci póbrygady od rzdu woskiego.

Ju po wyjedzie Murata stana póbrygada w Parmie.

Tutaj, uszykowana na placu parady, miaa sobie po fran-

cusku i polsku odczytany rozkaz o przejciu swojem do

armii francuskiej i przeznaczeniu na San Domingo. Bya
to rzekomo „nagroda zasug i czynów walecznych",

przyznana Polakom przez Pierwszego konsula, a pole-
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gajca na wyszym odzie, zaliczce, obywatelstwie fran-

cuskiem, widokach awansu i zdobyczy. Zudzeni niebo-

racy odpowiedzieli hucznemi wiwatami na Bonapartego.

Poczem wymaszerowali z Parmy, „z min tryumfujc", lecz

dla pewnoci eskortowani odtd przez jazd francusk. Po
drodze, na postoju w Novi, dla prostszego obrachunku

w sam dat zeszorocznej reorganizacyi, nastpio for-

malne przeksztacenie póbrygady II. polskiej na 114. linio-

w francusk. Po przybyciu, z kocem roku, do Genui i od-

bytym tam przed generaem Gardannem przegldzie, pó-
brygada przesza czasowo pod wadz dyskrecyonaln ge-

neraa brygady Spitala, Irlandczyka rodem, na okres em-

barkowania i morskiej przeprawy. Pozostaa te w Genui

pod policyjnym dozorem sprytnego Salicetiego, ówczesne-

go posa francuskiego przy Senacie liguryjskim. Zajto si
rozlicznemi przygotowaniami do dalekiej wyprawy. Wy-
pacono te z góry oficerom, podoficerom i onierzom
od trzymiesiczny, na stopie francuskiej. „Wcigu ta-

kowych zatrudnie—wedle naocznego wiadectwa jedne-

go z oficerów 114. póbrygady—przybywali do korpusu

podoficerowie i onierze, wyszli z rónych szpitali, mi-
dzy którymi wielu nawet niewyleczonych, a to jedynie,

aby si nie rozcza i nie pozosta w Europie. Zjechali

si prawie wszyscy oficerowie reformowani, jak tylko

im owiadczono, e mog embarkowa si i by czynnie

uytymi. Pukownik Axamitowski odebra rozkaz ufor-

mowania mocnego zakadu z ludzi, mniej zdolnych do

zniesienia podróy morskiej i trudów wojennych. Ale

nie byo adnego podoficera i onierza, któryby si
chcia w nim pozosta; a trzeba byo uy przymusu.

Taki to by chlubny zapa i jedno korpusu, wyjwszy
kilku". Nieprzewidziana jeszcze wypada odwoka z bra-

ku kolonialnych mundurów drelichowych, itp. efektów

ubiorzych, a to skutkiem jawnych naduy w komisa-

ryacie wojennym francuskim. Nareszcie, z kilkotygo-

dniowem spónieniem, odbyo si adowanie póbrygady
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wet i dwie fregaty francuskie. „Tysice ludu genue-
skiego, okrywajcego przysta i pobrzee, wiadkami
byy porzdku, spokojnoci, powicenia si i zadziwia-

jcej wesooci, jakie kady w tej stanowczej chwili oka-

zywa**. W kocu stycznia 1808 r., popoudniu, wypy-
nli Polacy 114. póbrygady, ladem nieszczsnych swych

braci, ku Zachodowi, na San Domingo, na mier.
Byo ich ogóem okoo 2500 ludzi, trzy bataliony,

pierwszy szefa Maachowskiego, drugi Jasiskiego, trze-

ci pod kapitanem Tyssonem, zamiast urlopowanego do

Lwowa Zawadzkiego. Póniej, po paru miesicach, zo-

stawiony narazie w Europie zakad pod kapitanem Nen-

ch, w kilkaset jeszcze ludzi, równie bdzie dosany na

San Domingo. Tymczasem wypywajc 114. póbrygad,
w zastpstwie pozostaego we Woszech Axamitowskie-

go, dowodzi szef kontroli, podpukownik Zagórski. Zre-

szt, po jego zgonie wkrótce po przybyciu na miejsce, ko-

mend obj Maachowski, najwybitniejsza odtd posta

oficerska polska na San Domingo. Kazimierz Maachow-
ski, rodem z Nowogródzkiego, z teje wybornej drobno-

jzlacheckiej krwi litewskiej, co Kociuszko i Mickiewicz,

rzywdrowa zamodu do Warszawy, na sub Rzpltej.

ie ubogi, bez protekcyi, nie docisnwszy si do korpu-

tsu kadetów, wstpi jako prosty kanonier do artyleryi

koronnej. Tu o godzie i chodzie pierwsze przebywszy

stopnie, w kampanii sejmowej litewskiej wzi kapita-

tswo, w insurekcyjnej, za Racawice, majorostwo. A do

koca powstania przy dywizyi Dbrowskiego wytrwa,
poczem na Wooszczynie biedowa, wreszcie, jak namie-

niono, do legii Dbrowskiego we Woszech si prze-

mkn. By w wyprawie rzymskiej, neapolitaskiej, lom-

bardzkiej; city w gow pod Trebbi, w niewol popad
rosyjsk, skd po wymianie wróci do legii, by teraz

znów bi si a pod zwrotnikiem. Bdzie tak bi si
bezustanku, w blisko pówiekowym onierskim zawodzie.
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w tuzinie kampanii domowych i obcych, a wszdzie
w duchu za Polsk. Od kanoniera Rzpltej zaczwszy,

skoczy jako zastpczy wódz naczelny rewolucyi listo-

padowej, a zawsze równy, prosty, nieustraszony, sumien-

ny, cichy, pogodny, mierny talentem, nieprzecigniony

cnot. Nie zmog go mozoy i biedy najcisze, ani te
nigdy nie chwyci si go zwtpienie. Wytrzymay fizy-

cznie, przebdzie dum w Rai chociraskiej i ót febr
na San Domingo; niezomny moralnie, wprawi w podziw

duo zdolniejszych od siebie i gbokim napeni respe-

ktem. „Najszanowniejszy i najwaleczniejszy z genera-

ów polskich, — tak o nim jednym bez zastrzee zgry-

liwy odezwie si Prdzyski—zawsze prawdziwy i nie-

zachwiany onierz, by typem mstwa, wszelkiej abne-

gacyi, bezinteresownoci, skromnoci i najzupeniejszego

powicenia si. Zdawao si, e on zupenie nieprzyst-

pny wszelkim drobiazgom, namitnociom i przywarom,

waciwym czowieczestwu. Jedna myl przewodniczya

caemu jego yciu bezwzgldnie: najzupeniej sze powi-
cenie si dla Polski". Maachowski, wanie przez cnot
swoj, mia zawzitego wroga w Axamitowskim, swoim
w broni artyleryjskiej przeoonym. Teraz, przez jego de-

nuncyacy o spiskowo-masoskich z Auror zwizkach,

by osobicie najmocniej obciony przed Muratem i Spi-

talem. Musia te ca podró na San Domingo odby
prawie jak wizie, bez szpady, pod cisym dozorem.

Inny niepospolity tej wyprawy tow^arzysz by szef

Ignacy Jasiski. Brat poety i generaa, bohatera Wilna

i Pragi, sam dzielny obroca insurekcyi, wzity wtedy

do niewoli rosyjskiej, dosta si do niej powtórnie pod

Trebbi, wraz z Maachowskim wróci do szeregu i py-n teraz za ocean. Peen patryotyzmu i szlachetnej eg-

zaltacyi, niewdziczn sub San Dominga przetnie roz-

pacznym odruchem samobójcy. Innym znów niezwykym
tej ekspedycyi uczestnikiem by major Ignacy Blumer,

napoy Galicyanin, napoy Irlandczyk, te poprzednio
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powstaniec kociuszkowski i partyzant wooski. onierz
twardy, bitny, z jak szczególn polsko-irlandzk fan-

tazy, skoczy z murzyskiej opresyi, na wasn rk,
z garci ludzi, a hen w puszcze Florydy, królowa
czerwonoskórym Indyanom. Potem w kraju wietnie od-

prawi wszystkie kampanie napoleoskie, po San Domin-

go wyjdzie yw z Berezyny, aby nakoniec, w noc listo-

padow, zgin w Warszawie rewolucyjnej, z rki pod-

chorych. A podobnych typów tgich, jdrnych, orygi-

nalnych, jak legendowej odwagi kapitan Bogusawski,

jak niepoytego animuszu (58 letni podporucznik Gnoi-
ski, jak tylu innych, peno byo w 114. polskiej póbry-

gadzie.

Tej miary by materya oficerski i onierski, wy-

pywajcy obecnie z Genui. I tym razem, wnet po roz-

winiciu agli, cika burza porwaa i rozpdzia flotyl

przewozow. Naprzód, po szybkiej podróy, w pocztku

marca 1803 r., przybi do Cap Francais batalion pierw-

szy Maachowskiego. Natychmiast odesany przez Ro-

chambeau na poudnie, oddany pod rozkazy generaa bry-

gady Darbois, wyldowa w Tiburonie, gdzie spotka

zndzniaych rozbitków 113. póbrygady. Na ten widok

poczy otwiera si oczy nowoprzybyym na istotne po-

oenie rzeczy na wyspie i czekajcy ich los wasny.
Ale zaraz wypado ruszy w marsz caodzienny do miej-

sca przeznaczenia, stolicy departamentowej Cayes. Tu-

taj, po stromej drodze górzystej, spotka si batalion po

raz pierwszy z murzynami. Atakowany dwukrotnie, na-

przód otwarcie, potem w niebezpiecznej ród wwozu
zasadzce, dziki zimnej krwi Maachowskiego przebi si
szczliwie, acz nie bez strat cikich. Z kolei, w po-

cztku kwietnia, nadpyny spónione dwa pozostae

bataliony. Byy one równie skierowane niezwocznie

przez Rochambeau do najbardziej wtedy zagroonego
departamentu poudniowego. Drugi batalion Jasiskie-

go narazie rozoono zaog w miecie Jeremie i oko-

Napoleon a Polska. III. 20.
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licy. Trzeci Tyssona, ladem pierwszego, posany zosta

pod komendantem francuskim Cerclayem wprost do Cayes.

Po drodze jednak, w poowie kwietnia, wpad w t sa-

m górsk zasadzk, i otoczony zewszd przez generaa
Ferrou, w wikszej czci zosta wycity i wzity do

niewoli. Przybj^y na odsiecz batalion pierwszy Maa-
chowskiego omal tego samego nie dozna losu, i tylko

dziki przezornoci i odwadze idcego na czele wierne-

go generaa murzyskiego Lapluma, ledwo z powrotem

wycofa si zdoa. Wkrótce potem samo miasto Cayes,

pod komenderujcym generaem Brunetem, byo oblega-

ne przez Ferrou, odpierajc z trudem ponawiane wcie-
ke szturmy czarnych. Na dobitk dziao si to w naj-

gorszej porze upalnej. Wpada tedy odrazu nieszczsna

114. póbrygada i pod nó murzyski i pod kos ótej
febry. To te wkrótce, na podobiestwo poprzednicy swo-

jej, zmarnowan zostaa do szcztu.

Tymczasem w Europie zaszed wypadek wagi wia-
towej, który mia ostatecznie pogry ca wypraw na

San Domingo i polskich jej uczestników. Nastpio zer-

wanie zeszorocznego pokoju amieskiego midzy Fran-

cy a Angli. Anglia zawara ten pokój z musu, wobec

ustpienia z koalicyi Austryi i Rosyi. Ale gotow bya
zerwa go co chwila, na pierwszy znak ich powrotu.

Owó taki znak obecnie podaa tajemnie Rosya, poda
Aleksander i gówny teraz kierownik jego polityki za-

granicznej, Czartoryski. Utrwalenie pokoju nie leao
w interesie Rosyi, szukajcej pod modym monarch no-

wych dróg dla starych swych de ekspansyjnych,

w caym szeregu spraw europejskich, a iiajgówniej

w polskiej. Pogrzebana gboko przed kilku laty przez

trzeci podzia, sprawa polska tembardziej rozsadzajc
w skrytoci si wybuchow ju wstrzsa poczynaa
sztucznie przywrócon równowag europejsk. W stycz-

niu 1808 r., Czartoryski imieniem Aleksandra poufnie

doradzi Anglii zatrzyma Malt, do której wydania zo-
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bowizaa si traktatem arnieskim. Zatarg o Malt
i zbrojenia angielskie ywo poruszyy Bonapartego. Ju
w marcu zrobi on z tego powodu synn scen posowi
brytaskiemu w Paryu, Whitworthowi. Za przeczuwa-

jc nieuniknion lada chwila wojn morsk, przedewszyst-

kiem wyrzek si planowanych dalszych na San Domin-
go posików. Odtd sam wypraw tameczn uzna za

stracon bez ratunku. Z waciw sobie bystroci roz-

poznawszy wasne bdy kolonialne, postanowi nie grz-
zn w nich dalej i skoczy z niemi odrazu. W kocu
kwietnia nagle odsprzeda Luizyan Stanom Zjednoczo-

nym, uprzedzajc tym sposobem moliwy przeciw sobie

zwizek ich z Angli. Likwidowa na caej linii swoj
chybion polityk kolonialn. Uczyni to w sam por.

Anglia bowiem, rozmylnie przypieszajc wybuche o Mal-

t przesilenie, zakoczya je, w poowie maja 1803 r., wy-
powiedzeniem wojny Francyi.

Natychmiast, ju z kocem maja, pod San Domingo
zjawia si przygotowana zawczasu flota wojenna an-

gielska. Czynne jej z murzynami spódziaanie przypie-

szyo zupen klsk i eksmisy Francuzów. Po stracie

wntrza wyspy, nastpi teraz upadek miast portowych,

utrzymanych dotychczas w rku francuskim. Latem

1803 r. Dessalines obieg Port-au-Prince. Przy obro-

nie szturmowanego zaciekle i ogodzonego miasta od-

znaczyli si Polacy tyle walecznoci, co charakterem,

„dzielc si z mieszkacami, bez rónicy stanu i koloru,

szczup ywnoci swoj". Upadek Port-au-Prince po-

cign za sob strat innych poudniowo-zachodnich

miast nadmorskich. Pod Jeremie, na wysunitym w mo-

rze cyplu, w blokhauzie La Cloche, przerobionym z fa-

bryki cukru, Jasiski z czci drugiego batalionu oto-

czony zosta w lipcu dziesiciokrotn murzysk prze-

wag. Po mnej obronie, niedoczekawszy si odsieczy,

posanej mu przez komenderujcego w miecie generaa
francuskiego Fressineta, wystrzaem z pistoletu odebra
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sobie ycie. „Generale,—tak w licie do Fressineta z pio-

unow przedmiertn odzywa si gorycz—Pierw^szy kon-

sul waleczne legiony polskie, które tyle krwi w sprawie

francuskiej wylay i niezaprzeczone od jej nawet wro-

gów dowody mstwa zoyy, w nagrod do San Do-

mingo wysa. Lecz i tu, walczc z narodem dzikim

i barbarzyskim, okazali (Polacy) niewdzicznej Francyi,

e peni swoje obowizki. Widzc si otoczonym przez

3000 przeszo murzynów, nie jestem w stanie obronienia

si z tak maym oddziaem. A nie chcc wpa w rce
zdziczaego ludu, walczcego za wolno swoj, ycie
sobie odbieram".

Wkrótce potem Pressinet, naciskany przez Fer-

rou w samem miecie, musia opróni Jeremie, ucho-

dzc drog morsk przed rzezi niechybn. Ale wsia-

dajc popiesznie na statki z zaog francusk, wyda
na ask losu rozoone po okolicy oddziay polskie. Fer-

rou wyrn bez miosierdzia pozostae lune poste-

runki francuskie; Polakom natomiast nietylko ycie da-

rowa, lecz, opatrzywszy ich naleycie, odesa na Ku-

b, bezpieczne u Hiszpanów schronisko. Nie by to zre-

szt wypadek odosobniony. Powstacza ludno murzy-
ska ju podówczas nauczya si wyrónia Polaków

i traktowa ich w sposób wyjtkowy, bardziej ludzki.

Rozliczne na to zoyy si powody. Wojska polskie,

stanowice znaczn i bitn cz korpusu ekspedycyjne-

go francuskiego, chciano oczywicie tym sposobem za-

chci do dezercyi. Wpywali w tym kierunku Anglicy,

którzy zamiast wycina Polaków, woleli ich sobie zy-

skiwa i wciela do wojsk swoich. Wpywali i Amery-
kanie, przez wzgld na rodaków Kociuszki. Wpyny
take, arcydziwnym sposobem, czynniki masoskie, roz-

powszechnione zwaszcza w 114. póbrygadzie, a zara-

zem, jak namieniono, szeroko rozgazione ród koloro-

wej ludnoci San Dominga. Wpyno wreszcie pikne,

ludzkie zachowanie si niektórych oddziaów polskich,
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jak np. przy obleniu Port - au - Prince, i niektórych

oficerów takiej, jak Maachowski, miary. Tak wic, oprócz

Ferrou, inni równie wybitni przywódcy mulaccy i murzy-
scy nieraz w najciszej potrzebie sowem i czynem Pola-

kom swoje okazywali spóczucie, Czarny genera Pawe
Louyerture, synowiec Toussainta, uwalniajc liczn gro-

mad jeców polskich, w te do nich odezwa si sowa:

„Biedni Polacy, Francuzi Was uwiedli, kazali Wam szu-

ka ojczyzny Waszej pod skwarnem niebem, usugi Wa-
sze niewdzicznoci odpacajc". Do Maachowskiego,

którego z ótej febry dobrem i zioami litociwe uleczyy

murzynki, inny czarny genera wystosowa „bardzo pi-
kny list". „Wolny murzyn do wolnego (polskiego) naro-

du przemawia... Zna on nasz spraw, ubolewa nad

ofiar, jak z Polaków zrobiono". Maachowski w gronie

najbliszych przyjació z wzruszeniem pokilkakro od-

czyta to pismo, poczem je zniszczy. „Rzecz bowiem
zbyt bya niebezpieczna, bo gdyby si byli o tern do-

wiedzieli Francuzi, byby zgin".
Tymczasem, po wziciu Jóremie przez czarnych,

z kolei upa musiao i Cayes. Tutaj, w okopach pod-

miejskich i ssiednich blokhauzach, do obrony boga-

tych plautacyi cukru, kawy, indyga, baweny, najwi-

cej uytych byo Polaków. Zebrane tu byy wszystkie

szcztki 114. póbrygady pod Maachowskim. Zamkni-
ty w Cayes genera Brunet, nie chcc podda si
murzynom, wszed w ukady z dowódc krcej pod

przystani eskadry angielskiej i w poowie padzier-

nika zawar z nim kapitulacy, warujc wojskom pol-

sko-francuskim powrót bez broni do Francyi. Wszak-

e po przeniesieniu tych wojsk na Jamaik, tamecz-

ne wadze angielskie odmówiy dotrzymania owej ka-

pitulacyi. Jedynie Maachowski, Bogusawski, Emeryk,

Oyrzanowski i kilku innych oficerów mogli wydosta
si do Stanów Zjednoczonych a stamtd do Francyi. Na-

tomiast podoficerów i onierzy polskich zatrzymano
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w niewoli. Cz ich wymara na pontonach angielskich,

gdzie niektórzy tylko przetrwali dziesiciolecie a do

upadku Napoleona. Za przeszo trzystu tych niedobi-

tków polskich bied i grob skoniono do wstpienia

do suby angielskiej na Jamaice, gdzie wszelki lad ich

zagin.
Ju wtedy zreszt powszechna katastrofa francu-

ska na San Domingo okropnego dobiegaa koca. W li-

stopadzie 1803 r. pad Cap Francais, kapitulowa Ro-

chambeau. Straszny by bilans dwuletniej niespena wy-

prawy. Z samych tylko chorób zmaro czternastu gene-

raów, siedmiuset lekarzy, pótoratysica oficerów, 20 ty-

sicy onierzy, 9 tysicy marynarzy, tysice urzdni-

ków cywilno-wojskowyeh francuskich, za razem z zabi-

tymi w polu zgino przeszo 40 tysicy ludzi. W tej

liczbie Polacy wyginli prawie ze szcztem. Maa ich

garstka przedostaa si do hiszpaskiej czci wyspy,

gdzie trzyma si jeszcze przez lata genera francuski

Ferrand. Okoo czterystu jeców polskich przyjli murzy-

ni w poczet obywateli Haiti, a nawet wyjtkowo zwolnili

ich od ogranicze konstytucyjnych, wyborczych, nabyw-

czych itp., ustalonych dla biaej ludnoci. Naogó z obu

posanych na San Domingo póbrygad polskich 113. i 114.,

liczcych wraz z zakadami przeszo sze tysicy ludzi,

wrócio do Europy niespena trzydziestu oficerów i trzy-

stu podoficerów i onierzy. Wprawdzie taka strata pol-

ska, bezwzgldnie biorc, odpowiadaa mniej wicej powy-
szej cikiej francuskiej. Stosunkowo jednak bya ona nie-

równie dotkliwsz, wrcz niespómiern. Tamta stano-

wia drobny bdcobd uamek wielkiej armii francu-

skiej. Ta stanowia dwie trzecie caej, zrodzonej z takim

trudem, dochowanej z tak mk, wychodczej siy le-

gionowej. By to ubytek, fizycznie i moralnie zgoa nie-

powetowany. Katastrofa San Dominga ostatecznie dobi-

jaa bro i ide legionow.
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V.

Wznowienie wojny z Angli, wraz z doznan kl-
sk kolonialn, stao si punktem wyjcia nowych, nie-

bezpiecznych dla Bonapartego, powika wewntrznych
i zewntrznych. Anglia sama oczywicie dotrzyma mu
nie bya w stanie. Musiaa tedy znowu szuka sobie

corychlej sojuszników we Francyi i Europie. Wnet od-

rodziy si te przygotowania konspiracyjne i koalicyj-

ne. Zaczo si od obostrzenia akcyi spiskowej francu-

skiej. Sza ona podawnemu równolegle z dwóch róde
przeciwnych, republikaskiego i rojalistycznego. Za
najgroniejsze jej oparcie stanowiy koa wojskowe, ge-

neralicya. Orodkow postaci by tu, jak wskazano,

zwycisca Hohenlindenu, Moreau. Przesiadywa on teraz

bezczynnie w Paryu konsularnym, i wci jtrzony

przez mod on, rwc si na miejsce najpierwsze,

frondowa coraz jawniej przeciw Pierwszemu konsulowi.

Obok niego staa opozycyjna generalska trójca, gburo-

waty Augereau, zamknity Macdonald, przebiegy Ber-

nadotte. Ten ostatni, przeciwnie, hamowany i pilnowany

by przez on, by narzeczon Bonapartego. Kochaa
ona zawsze swego niedoszego „Elissona'* - Napoleona,

i z przeraeniem ostrzegaa go o sekretach spiskowych,

z jakiemi w sypialni maeskiej, noc, mówic przez

sen, wydawa si Bernadotte; cho najpewniej ten spry-

ciarz lunatyk rozmylnie we nie gada i zdradza si,

bo chcia nalee do spisku i zysku, lecz nie chcia czyn-

nie ryzykowa. Wdawali si tu równie Massena i Bru-

ne, ale z radykalniejszego ju, jakobiskiego skrzyda.

Wdawali si te wybitni generaowie drugorzdni, któ-

rzy póniej duo z wojskiem polskiem bd mieli do

czynienia, jak krewki Reynier, waleczny Lecourbe, i wie-

lu innych. Ogóem, na 117 generaów dywizyi, liczono

spiskujcych wtedy czternastu, a mniej wicej dwa razy
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tyle na 240 generaów brygady. Ta „koalicya genera-

ów" przedstawiaa grob wcale powan. Owó bya
ona w cigej stycznoci z zagranic. Dziaay tu mia-

nowicie kierowane stamtd spryny rojalistyczne. Wpraw-
dzie Bonaparte wieo wanie ponowi próby porozumie-

nia si z pretendentem Ludwikiem XVIII. Ten, jak za-

znaczono, dla dogodzenia Pierwszemu konsulowi, eksmi-

towany przez cara Pawa, osiad w pruskiej Warszawie,

w azienkach królewskich. Stao si to za poufn zgod
rzdu francuskiego. W rzeczy samej, Bonaparte chwilowo

wola mie pretendenta daleko nad Wis, pod zaprzyjanio-

n kuratel berlisk, anieli tu pod bokiem, na wrogiej

ziemi angielskiej. Za korzystajc z jego bytnoci w War-

szawie, podsuwa mu, za porednictwem usunych wadz
pruskich, now ofert abdykacyjn, wzamian za sowite

odszkodowanie. Pozatem osobicie nawet przyjmowa
w Tuileryach agentów rojalistycznych, dybic3^ch na jego

•ycie, i najdzielniejszemu z nich, Cadoudalowi, ofiarowa

pukownikostwo w armii francuskiej. Ale te wszystkie

próby zblienia byy daremne, Ludwik XVIII, umocniony

przez Angli, a odzyskawszy hojnego protektora w oso-

bie Aleksandra, odrzuci propozycye Bonapartego.

Przy tajnem poparciu rosyjsko-angielskiem, rojali-

styczna akcya spiskowa do najwyszego dosza napicia.

Gorczkow kontrakcy rozwin rzd konsularny. Musia
przytem oby si bez wytrawnego Fouchego, usunitego

czasowo z ministeryum policyi, gdy rka jego a nadto

we wszelakich tkwia spiskach, napoy prowokacyjnie, dla

ledzenia ich i krzyowania, lecz napoy te reasekuracyjnie,

dla skorzystania z ich sukcesu. Obok niedo pewnej poli-

cyi ministeryalnej, urzdzi Pierwszy konsul osobist swoj
tajn kontrpolicy wojskow^, pod lepo oddanymi sobie

generaami Davoutem i Savarym. Prowadzi take, przy

pomocy Talleyranda, osobist kontrpolicy dyplomatycz-

n. Tdy te obecnie, przez ndznika Meheego, pod

nazwiskiem „Stanisawa Jaboskiego, szlachcica pol-
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skiego", odgrywajcego rol faszywego szpiega angiel-

skiego, wywiód w pole Anglików i odsoni ich zwizki
ze spiskowcami paryskimi. W tej, zewszd otaczajcej go

sieci spiskowej czu si Bonaparte coraz mniej bezpiecz-

nym. Przedsiwzi nadzwyczajne rodki ostronoci. Na
miejsce wieinego, lecz nierozwanego generaa Junota,

komendantur Parya powierzy wezwanemu z Woch
Muratowi. Istotnie, wszystko do gwatownego paro roz-

wizania. W pocztku 1804 r. przybyli z Anglii do Pa-

rya Cadoudal i Pichegru. Ten ostatni, uciekszy ze swe-

go fructidorowego do Cayenny zesania, spiskujc odtd na

odzie anglo-rosyjskim, spotka si teraz w Paryu po-

tajemnie z Moreau, celem pozyskania go dla gotowane-

go zamachu i przywrócenia Bourbonów. mier Bona-

partego wisiaa w powietrzu. Na szczcie dla niego,

skutkiem zdrady nastpio w pocztku marca aresztowa-

nie Cadoudala, zaczem poszo uwizienie Pichegru i to-

warzyszy, jak równie skompromitowanego Moreau. Na-

[ajutrz Bonaparte rozkaza uwizi przebywajcego w Ba-

leskiem modego ks. Enghiena, ostatniego z rodziny Con-

podejrzywanego o spóudzia w spisku. Nastpio, nie

»ez podniety Talleyranda, pragncego przelan krwi
lourbosk nieodwoalnie splami Bonapartego, nocn
>or skazanie przez rzd polowy i niezwoczne rozstrze-

inie Enghiena. By to znów jeden z cikich Bonapar-

iego bdów, który duo zaszkodzi mu w opinii fran-

cuskiej i europejskiej. Ale pozatem rzeczy wziy ze-

wszechmiar pomylny dla obrót. Po samobójstwie Pi-

chegru w wizieniu i ro^onych rozprawach sdowych,
gówni spiskowcy skazani zostali na mier, inni na

wizienie. ród tych ostatnich by Moreau. Uaska-
wiony przez Pierwszego konsula, lecz doszcztnie skom-

Ipromitowany, zwaszcza w wojsku, ujawnieniem swych
stosunków ze spiskiem rojalistycznym i angielskim, stra-

ciwszy górne swe stanowisko moralno-polityczne, opu-

ci on Francy i, po pewnem jeszcze wahaniu i zwoce.
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uda si do Stanów Zjednoczonych. W jego osobie zni-

kaa walna dla wielkiego jego rywala przeszkoda na dro-

dze do jedynowadztwa. By to te w dziedzinie we-

wntrznej pierwszorzdny sukces Bonapartego.

Wszake i w dziedzinie zewntrznej, z wyjtkiem
klski San Dominga, móg Bonaparte równoczenie po-

woa si na dalsze powane sukcesy. Jeli nie zosta

trwaym pacyfikatorem Francyi, to natomiast coraz bar-

dziej stawa si pomnoycielem jej dzieraw, wpywów,
powagi midzynarodowej. Ju jesieni 1802 r., po abdy-

kacyi Karola-Emanuela IV sardyskiego, wydziedziczajc

równie jego nastpc, Wiktora - Emanuela I, uznajc
w nim jedynie króla wyspy Sardynii, wcieli ostatecznie

cay Piemont do Francyi. Wobec obostrzonych w Szwaj-

caryi walk federalistów z unionistami, po zbrojnej in-

terwencyi generaów Neya i Rappa, wystpi jako me-

dyator, i przez mdry akt medyacyjny paryski, z lutego

1803 r., stanowic na miejscu Helwetyki Konfederacy
szwajcarsk, utrwali losy jej i rozwój, a wraz sta jej

od Francyi zawiso. W rozwiniciu zapowiedzi ra-

stadzkiej i umów lunewilskich o odszkodowaniu ksit
niemieckich za cesy lewobrzenych reskich posiadoci

przez sekularyzacy prawobrzenych ziem duchownych,

moc szeregu przeksztacajcych sam istot Rzeszy nie-

mieckiej umów sekularyzacyjno-indemnizacyjnych, zam-

knitych w recesie powszechnym z lutego 1803 r., wy-
stpi jako gówny rozdawca i superarbiter. Wprawdzie
przy tych ukadach niemieckich, bdcych zreszt ród-
em niezmiernych zarobków przekupnego Talleyranda,

musia liczy si bardzo z Austry, Prusami, a take
z Rosy, od wierci wieku, od pokoju cieszyskiego,

spógwarantk Rzeszy niemieckiej. Musia te w owym
recesie obdzieli sowicie zwaszcza Prusy, które od po-

koju bazylejskiego stosoway wci szanta niepochwy-

tnego swego z Francy przymierza. Musia przez wzgld
na Rosy hojnie obdzieli domy wirtemberski i bade-
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ski, skojarzone z Aleksandrem przez matk i maonk
carsk. Z tern wszystkiem jednak, na niniejszem ohydnem
targowisku indemnizacyjnem niemieckiem jaknajdobitniej

ju wasn liegemoniczn ustali powag. Wystpi ju
tutaj jako najpierwszy po Karolu Wielkim, imieniem lu-

du Franków, moderator witego cesarstwa rzymskiego,

a tem samem wszystkiej Europy.

Tak pomylny moment wewntrznej i zewntrznej

swej polityki uzna Bonaparte za waciwy do signi-
cia po koron cesarsk francusk. Skorzysta w lot z przy-

chylnego dla siebie wraenia, jakie w narodzie i woj-

sku wywoao odkrycie knowa roj alistyczno- angielskich,

spisku Cadoudala i towarzyszy. Po wywarciu stosowne-

go nacisku na powolne instytucye naczelne, Rad pastwa,

Trybunat, Ciao prawodawcze, Senat, przy mikkim jeno

oporze Carnota, Yolneya, Gregoira i paru innych, zapa-

da, w poowie maja 1804 r., organiczna uchwaa senacka,

nadajca Bonapartemu wadz cesarsk. Wedle szczegól-

niejszego, przepisanego oczywicie z góry, brzmienia tej

uchway, „rzd Republiki powierza si cesarzowi". Bona-

parte, ju kadc koron, nie zdobywa si jeszcze na zu-

pene skreglenie imienia Republiki. Zapatrywa si pod tym
wzgldem nietylko na klasyczny wzór rzymski, lecz take
na koronowan Rzplt polsk. W istocie, temi mianowicie

czasy lubi on szeroko rozprawia o urzdzeniach prawno

-

pastwowych polskich, przyczem wszake stanowczo pot-

pia elekcye królewskie polskie, jako gówne ródo jej

upadku. Sam zreszt w kilka lat dopiero po objciu godno-

ci cesarskiej, ostatecznie skasuje nazw Republiki fran-

cuskiej. Tymczasem rzeczona uchwaa senacka w gównych
rysach urzdzaa ju konstytucyjnie cesarstwo francuskie

na cae dalsze dziesiciolecie. Pierwszy konsul doywotni
stawa si monarch dziedzicznym, nie Francyi jednak, nie

ziemi, lecz wolnych ludzi, cesarzem Francuzów. W myl
nowoytnej tej zasady, a raczej fikcyi, oddanie wadzy ce-

sarskiej Bonapartemu zostao znowu uwicone przez ple-
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biscyt ogromn wikszoci przeszo póczwarta miliona

wotów, na ledwo pótrzecia tysica protestów. Nastpio
uroczyste proklamowanie nowego cesarstwa. Wreszcie,

z najwiksz wietnoci, przy udziale sprowadzonego

z Rzymu do Parya papiea Piusa VII, w staroytnej

katedrze Notre Dam, gdzie niegdy Henryk Walezy

zaprzysiga pakta konwenta jako król polski, odbya
si, w grudniu 1804 r., koronacya Napoleona I.

Rozumia atoli Napoleon, e wzit sobie godno
imperatorsk dopiero orem bdzie musia okupi i wy-

walczy w Europie. A rozumia take i orzek ju przy

wznowieniu wojny angielskiej, e ona sprowadzi musi

kontynentaln. Co wicej, samo objcie korony pojmo-

wa w pewnej mierze jako ochronny rodek przeciwkoa-

licyjny. Upatrywa w niem poniekd pomost ideowy

pomidzy sob, dziedzicem Rewolucyi, a starym wia-
tem monarcbicznym. Spodziewa si tdy atwiej z tym
wiatem da sobie rad, narzuci si mu, przeama jego

oporno, w kocu porozumie si z nim, skojarzy. Nie-

brak nawet skazówek, e ju wtedy nasuwaa mu si
myl wtórego, dynastycznego maestwa. Ale to byy,
zwodne zreszt, rachuby przyszoci. Narazie za mode
cesarstwo napoleoskie tem bardziej wanie rozjuszao,

niepokoio star Europ. Dotyczyo to przedewszystkiem

Austryi. Dla niej, po recesie sekularyzacyjnym niemiec-

kim, Napoleon, w dziedzicznej koronie cesarskiej, zjeda-
jcy tryumfalnie na obejrzenie grobu Karola Wielkiego

do Akwizgranu, i na odprawienie wspaniaych powita
hodowniczych do Moguncyi, by wcielon grob pozbawie-

nia domu Habsburgów elekcyjnej korony cesarskiej rzym-

sko-niemieckiej. Dlatego te zawczasu, ju w sierpniu

1804 r., Franciszek II popieszy na wszelki wypadek przy-

j dla siebie i swej dynastyi równie dziedziczn koron
cesarsk austryack. Lecz pozatem inn jeszcze, nader

dotkliw dla dworu wiedeskiego grob stanowi sto-

sunek cesarza Napoleona do Woch. Ogoszona przed
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paru zaledwo laty. w Lyonie Republika woska, obecnie

gdy jej prezydent, Pierwszy konsul, zosta cesarzem

Francuzów, musiaa oczywicie przeobrazi si take na

monarchi. Istotnie, w poowie marca 1805 r., z rk spro-

wadzonej z Medyolanu do Parya Konsulty wraz z de-

putacy cywilno - wojskow Republiki woskiej, wzi
Napoleon ofiarowan sobie koron króla woskiego. Zje-

chawszy do Woch, w maju 1805 r., w katedrze medyo-
las kiej woy elazn koron lombardzk. W przemó-

wieniu uroczystem podnosi sta sw zawsze „myl
stworzenia niepodlegego i wolnego narodu woskiego".

Wskazywa stopniowe swoje, w miar monoci, coraz

szersze w tym kierunku twory, republiki cyspadask,
transpadask, cyzalpisk, wosk, a do obecnego kró-

lestwa woskiego. Tem samem za to piciomilionowe kró-

lestwo wystawia jako etap do przyszego zjednoczenia ca-

ego pówyspu i narodu woskiego. Podobnie wic jak

póniej korona warszawska, nieuniknion mimo wszelkich

zastrzee grob odrodzenia wszystkiej Polski, bdzie
godzia w Rosy, tak obecnie korona lombardzk, gro-
b odrodzenia wszystkich Woch, godzia w^prost w Au-

stry. W rzeczy samej, w herbie nowego królestwa wo-
skiego, na pierwszem miejscu wystpowa lew w. Mar-

ka. Grozia Austryi bezporednio utrata Wenecyi, po-

rednio upadek spowinowaconego Neapolu, w ogólnoci

opasanie od Francyi i Woch zczon cesarsko-królew-

sk potg Napoleona. Ale raz jeszcze stawia mu czo-

o na wasn rk, na to, po tylu cikich dowiadcze-

niach, po ostatniem Marenga, sama Austrya way si
nie moga. Wic pomimo namów angielskich i wasnych
alów, musiaa bardziej ni kiedykolwiek oglda si na

Rosy. Rosya, nieobecna w pierwszej koalicyi przeciw-

francuskiej, pomocnicza jeno w drugiej, wysuwaa si
w trzeciej na plan najpierwszy.

Powiedziao si, ród jakich warunków, wbrew spra-

wie polskiej a poza wpywem Czartoryskiego, zawarty
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by pokój francusko-rosyjski 1801 r. Nie utrwali on prze-

cie bynajmniej stosunków wzajemnych. By to rozejm

raczej, ni pokój. Podnosiy si przeciw niemu nieokie-

znane, odziedziczone po Piotrze i Katarzynie, hegemo-

niczne tradycye rosyjskie. Podnosia si wielka, pod li-

beralnym pozorem, samodziercza ambicya modego ca-

ra. Za zarazem Pierwszy konsul, którego zdaniem wa-
ciwie „Rosya znajdowaa si poza Europ", dotkliwie

odczuwa kategoryczne wdawanie si cara do spra^s^

niemieckich, woskich i wszelakich zachodnio.-europej-

skich, oraz wyzywajc, buczuczn postaw carskich

w Paryu posów, po óciowym Koyczewie, czelnego

Morkowa. Odpychay si tu i do nowego starcia, do zer-

wania czasowej pacyfikacyi, prowadziy, obok wzgldów
aktualnych i oddziaywa angielskich, gbsze, zasadni-

cze przeciwiestwa polityczne i duchowe. Ale wiele jesz-

cze zaleao od kierownictwa nieustatkowanej, krystali-

zujcej si dopiero, polityki zagranicznej modego Ale-

ksandra. Kierownictwo to tymczasem przeszo faktj^cznie

w rce Czartoryskiego. We wrzeniu 1802 r., zosta on

towarzyszem ministra spraw zagranicznych, z tek, przy

kanclerzu Aleksandrze Woroncowie. Wobec wieku i zgrzy-

biaoci kanclerza, zosta odrazu istotnym sternikiem mini-

steryum. Zreszt niebawem, w styczniu 1804 r., po ustpie-

niu Woroncowa, wszystkie najpoufniejsze biece papiery

polityczne przeniesiono z jego domu do mieszkania ks.

Adama. Odtd i formalnie obj wadz Czartoryski,

w stopniu zarzdzajcego ministeryum spraw zagranicz-

nych, gdy penego tytuu ministra rosyjskiego, ani te
pensyi i orderów, nigdy przyj nie chcia. Stanowisko

jego, w trzechleciu od jesieni 1802 do jesieni 1805 r.,

byo stosunkowo naj silniejszem, o ile wogóle silnem by
mogo, wsparte wycznie na osobistem zaufaniu zmien-

nej, skro byzantyskiej i autokratycznej duszy Aleksan-

dra. To te przez zmienno carsk ministeryum Czar-

toryskiego miao si skoczy srogim dla zawodem.
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Narazie jednak niepospolita jego indywidualno nie

omieszkaa odbi si silnie na caym toku polityki za-

granicznej rosyjskiej w cigu niniejszego trzechlecia.

Czartoryski z tradycyi swego domu wyniós dno
wybitnie prorosyjsk i antyprusk, przy nastroju anglo-

filskim, poniekd te sprzyjajcym Austryi, za natomiast

wyranie boczcym si na Francy. Byy w tem wszyst-

kiem, obok wskaza dodatnich, równie i niebezpieczne

zboczenia. Lecz w pewnej przynajmniej mierze, zbyt

jednostronne tradycye polityczne Familii prostowa ks.

Adam wrodzonym osobistym umiarem, nowoytnym du-

chem europejskim, bezinteresownem czuciem patryotycz-

nem. Zadanie jego, Polaka sternika carskiej polityki za-

granicznej, byo nader trudnem. Pozyskanie Aleksandra

dla Polski i Polski dla Aleksandra, to byy dwie strony tego

zadania; pierwsze musia Czartoryski okupywa drugiem.

Zyska istotnie mono czynienia dobrze Polsce w kra-

ju i na wychodctwie, imieniem cara, lecz wraz dla

jego ród Polaków chway. Rozwin tedy, jako kurator

wileski, od wiosny 1803 r., zbawienn dziaalno oswia-

[tow w omiu guberniach polskich. Przychodzi z pomo-

c i ratunkiem skompromitowanym politycznie rodakom

[Móg wyzwoli i wróci z sybirskiego zesania wiele

tofiar polskich, zapomnianych tam pomimo amnestyi Pa-

lia, albo ju za Pawa skazanych w sprawie Centraliza-

cyi wileskiej. Móg z twierdzy austryackiej najznako-

mitsz wydoby ofiar, Kotaja, i sprowadzi go do

dzielnicy rosyjskiej, gdzie ta gowa jakóbistwa polskie-

go popieszy zoy w kociele krzemienieckim przysi-

g wiernopoddacz i ukada bdzie wiersze hodowni-

cze na cze cara askawcy. Móg Czartoryski sign
nawet a do wizie stambulskich i wyratow^a zab-
kanych tam z Egiptu oficerów legionowych. Móg uzy-

ska zniesienie konfiskat i wyroków zapadych na le-

gionistów, zbiegych do Woch z rosyjskiego kordonu,

i zapewni im pozwolenie bezkarnego powrotu. Tym spo-
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sobem w mniejszej wanie, krytycznej dla legii dobie,

skutecznie przykada si zdaleka do pogrzebania dogo-

rywajcej idei legionowej i oderwania, odwrócenia le-

gionistów od tego zego ducha, co ich t ide oczaro-

wa, uwiód i zawiód, od Bonapartego.

Rzecz szczególna, a dla Polski niepomylna, ci dwaj

ludzie, Napoleon i Czartoryski, nigdy osobicie si nie

spotkali, nigdy te na sobie dobrze si nie poznali. Na-

poleon, z rónych stron, a nienajmniej z polskiej, przez

Sukowskiego, Zajczka, Sapieh itd., uprzedzony do

Czartoryskiego i jego rodziny, mia go za intryganta,

frazesowicza, dworaka Rosyi, anglomana, w^roga Francyi,

wiecznego do wojny z ni podszczuwacza. Czartoryski

znów, przez wielkopaskie przesdy Puaw i dworskie

nienawici Petersburga, Wiednia i Londynu, uprzedzony

do Napoleona, mia go za awanturnika, kondotyera, sa-

moluba, wyzyskiwacza Polaków i Polski. Nie przewi-

dzia Napoleon, e kiedy jego synowiec, Napoleon III,

bdzie konkurowa ork córki Czartoryskiego. Nie przewi-

dzia Czartoryski, e on sam, po upywie pówieku, na wy-

gnaniu emigracyjnem, przebywa bdzie pod oson drugie-

go napoleoskiego cesarstwa, e widoki ratunku Polski od

Rosyi, od mciwoci nastpcy Aleksandra, opiera bdzie
na maym epigonie i nastpcy Napoleona Wielkiego.

W chwili niniejszej, w przededniu trzeciej koalicyi,

obustronny stosunek potnego europejskiego geniuszu

a wiernego patryoty polskiego mógby jeszcze pomylniej-

szym potoczy si torem. Pierwszy konsul, na wie
o wstpieniu ks. Adama do ministeryum, zaraz w pa-
dzierniku 1802 r., przez Talleyranda, poleci posowi swe-

mu w Petersburgu, generaowi Hedouville, „szczególne

mie wzgldy dla ks. Czartoryskiego, naczelnika wydzia-

u spraw zagranicznych". Co gówna, sam Czartoryski y-
wi jeszcze wtedy zamiary nadspodzianie ugodowe wzgl-
dem Francyi i jej wadcy. W pocztku 1803 r., zoy
on osobicie ^Aleksandrowi najpoufniejszy wasnorczny
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memorya „O systemacie politycznym, jakiego winna

trzyma si Rosya". W tern arcydoniosem, nieznanem

dotychczas pimie, odsania przed samym carem najwa-

niejsze linie wytyczne swej polityki. Naturalnych wro-

gów Rosyi ukazywa w obu jej ssiadach zachodnich,

Prusach i Austryi. Przepowiada grob uderzenia kiedy
sprzymierzonych obu tych potg na Rosy. Przeciw Austryi

radzi z drugiego kraca wznie zjednoczone Wochy.
Wyobraa je sobie pod przewodem dynastyi sabaudzkiej,

któr, za swego we Woszech pobytu, pozna blisko, naj-

bliej pono przez czu królow sardysk. Tej okolicznoci

osobistej przypisywano te, e, w nastpnych rokowaniach

z Bonapartem, szczególnie ostro nagli Czartoryski o zwrot

Piemontu. Najmocniej atoli w memoryale niniejszym go-

dzi on w Prusy, wykazujc konieczno wydarcia im

caej ich polskiej dzielnicy ze stolic Warszaw. Na dru-

giem ju miejscu bra pod uwag wydobycie Galicyi od

'Austryi. Tym sposobem, jako cel wytyczny polityki rosyj-

skiej,wysuwa odrobieniebdu podziaowego i skupienie ca-

ej Polski przy Rosyi. Mogoby to, w najgorszym razie,

nastpi przynajmniej przez zjednoczenie wszystkich roz-

dartych dzielnic polskich i wcielenie ich do Rosyi pod

wspólnem berem Aleksandra. Jednakowo to rozwiza-

nie, na którem póniej zejd si zachanna pycha carska

i ugodowa rezygnacya polska, podawa Czartoryski wy-
ranie jako pis-aller^ gdyby innego ju zgoa nie byo
sposobu. Uznawa je bezwarunkowo za mniej podane,
a nawet za trudniej wykonalne. Nie mogo ono bowiem za-

spokoi Polski zczeniem jej pod jarzmem jednego rozbior-

cy, a musiao zaniepokoi Europ niepomiernym wzrostem

rosyjskiej potgi. Natomiast jako rozwizanie najwaciw-
sze wystawia Czartoryski pen odbudow (reinUgration)

zjednoczonej i niepodlegej Polski, pod W. Ksiciem Kon-
stantym, królem polskim, wzamian za zrzeczenie si
przeze sukcesyi rosyjskiej. Wprawdzie W. Ksi ju
by znany z dzikich wybryków nieposkromionego tem-

Napoleon a Polska. III. ?1.
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peramentu; znanem te byo jego brutalstwo, okazane

we Woszech legionistom polskim. Ale jeszcze niedawno,

zakochany na zabój w ksiniczce Helenie Lubomirskiej,

dobija si o jej rk; by mody, wraliwy; i jeszcze

moe, zdaniem autora memoryau, nadawa si do okie-

znania w wolnej, konstytucyjnej Polsce. W kadym ra-

zie, taka „reintegracya" polegaa przedewszystkiem na

przymusowem odebraniu przez Rosy Prusom polskie-

go ich dziau z Warszaw i Poznaniem, zaczem po-

szoby mniej lub wicej polubowne odebranie Austryi

jej dziau z Krakowem i Lwowem. Jakime jednak spo-

sobem tak wielki przewrót byby do uskutecznienia?

Owó najpierw, byaby tu nieodbicie wymagan zgoda

Anglii. To te w osobnym ustpie memoryau zalecane

byo utrwalenie cisych zwizków politycznych, gospo-

darczych a nawet duchowych midzy Rosy a Angli.

Lecz oczywicie samo poparcie brytaskie nie starczy-

oby do umoliwienia reatytucyi Polski. Trzebaby na to

jeszcze zgody najpotniejszego mocarstwa ldowego,

—

Francyi. Stawiajc tez, tak niespodzian i rac, jak

na ówczesne warunki i pojcia petersburskiego dworu,

ks. Adam, dla pokrycia si przed carem i jego otocze-

niem, nie poaowa ostrych sów o „nieszczsnej i obu-

rzajcej ambicyi obecnego pana Francyi", Bonaparte-

go, o koniecznoci pohamowania go w Europie i samej-

e Francyi. Ale zarazem stwierdza z naciskiem wspól-

no wielu interesów francusko-rosyjskich, a std moli-

wo porozumienia w sprawie „reintegracyi" polskiej

midzy Petersburgiem a Paryem, t. j. ostatecznie mi-
dzy carem a Pierwszym konsulem. „Jeeli Francya i Ro-

sya—konkludowa—raz zgodziyby si co do tej sprawy,

to inne mocarstwa byyby zmuszone podda si ich

uchwale, tembardziej e Anglia podpisaaby j ch-
tnie. A wtedy widoki (odbudowy Polski) z prawdopo-

dobiestwa zamieniyby si w pewno". Oczywicie
warunkiem przedwstpnym urzeczywistnienia caej tej
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koncepcyi byo ponowne powszechne przesilenie euro-

pejskie. Ku takiemu przesileniu, t. j. ku nowej, nie-

uniknionej zreszt, koalicyjnej burzy przeciwfrancuskiej,

wypadao zatem sterowa, aby we waciwej porze wy-

ldowa z rozwizaniem polskiem w przystani rosyjsko-

francuskiego porozumienia. Czartoryski, Polak minister

rosyjski, musia liczy si z ca zawioci pooenia
midzynarodowego, jakie rozbiór Polski, rewolucya fran-

cuska i impet napoleoski wytworzyy w Europie. Mu-
sia te liczy si z ca skal skonnoci, wstrtów, ra-

chub, waha i podejrze carskich. Musia z tem wszyst-

kiem liczy si zwaszcza w niniejszej, najdraliwszej,

a lecej mu najbardziej na sercu, sprawie polskiej. Mu-

sia tedy prowadzi gr bardzo cienk. Ale na samem
dnie tej gry, wiodcej faktycznie do trzeciej koalicyi,

w owej chwili spoczywao jeszcze potencyalnie spotka-

nie si Aleksandra z Napoleonem w sprawie polskiej,

spoczywao w zasadzie, tylko w wywróconej nawspak

>ostaci, spotkanie tylyckie.

Tymczasem wszake stosunki francusko-rosyjskie

lapray si coraz bardziej. Zaostrza je, ile tylko móg,
osiujcy w Paryu Morkow. Wróg Czartoryskiego i Pol-

iki, denuncyant przebywajcych w Paryu Polaków, ten

jtary suga Katarzyny by te zaciekym wrogiem Bo-

lapartego. Frondowa przeciw niemu po salonach pary-

'skich, przekupywa mu urzdników w ministeryum woj-

ny francuskiem itp. Pierwszy konsul, zniecierpliwiony,

wprost zada od Aleksandra jego odwoania. Gdy za
ono zadugo dao na siebie czeka, objawi swe nieza-

dowolenie sposobem bardzo znamiennym. Na audyencyi

publicznej w Tuileryach, w padzierniku 1803 r., kaza
sobie przez starego Segura, przyjaciela Kociuszki i Pol-

ski, przedstawi przybyego z Galicyi Polaka, niejakiego

aboklickiego, kawalera maltaskiego, mizern zreszt

i nieciekaw figur. Poczem, schwyciwszy wystraszonego

aboklickiego za guzik od surduta, podniesionym go-
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sem zwróci si do niego, wobec licznie zgromadzo-

nych w sali audyencyonalnej osób, a najwyraniej pod

adresem stojcego opodal Morkowa, z nieoczekiwanem

duszem i ostrem przemówieniem w sprawie polskiej.

Wyraa ubolewanie nad nieszczsnym losem narodu pol-

skiego; potpia dawny rzd francuski za to, e nie prze-

szkodzi podziaom Polski; chwali mstwo stworzonych

przez siebie legionów polskich, które potrafiyby dzielnie

broni swej ojczyzny i doczeka si pomocy Francyi; mó-

wi w kocu o odbudowie Polski, jako rzeczy, wpraw-

dzie „wymagajcej teraz prawie cudu", lecz nie bdcej
wcale niepodobiestwem.

Byo to najpierwsze publiczne odezwanie si Bo-

napartego w sprawie polskiej. Dawao ono z rónych
wzgldów wiele do mylenia. Improwizacyjne napozór,

byo naprawd z góry celowo uoone. Bonaparte widocz-

nie powodowa si tu nietylko chci dokuczenia Mor-

kowowi. W owej chwili, ju podczas jawnej katastrofy

legionowej San Dominga, w przededniu nowej gronej

koalicyi, a wobec kaptacyjnej polityki polskiej Aleksan-

dra, czu on potrzeb przypomnienia si Polakom takiem

gonem, przyjaznem, znaczcem sowem. To te powysza
scena audencyonalna powszechn zwrócia uwag. W par
dni potem obchodzono w Paryu dorocznym padzierniko-

wym bankietem imieniny Kociuszki. Liczniej ni zwykle

zebrano si tym razem, w dniu Judy-Tadeusza Apostoa,

za stoem biesiadnym dokoa starego Naczelnika. Prócz

gów kolonii wychodczej i znakomitszych przyjezdnych

Polaków, byo te obecnych wielu wybitnych Francu-

zów, czonkowie Senatu i Rady Stanu; przyby równie
konsul Lebrun oraz Segur, gówny reyser owego sen-

sacyjnego wystpienia Pierwszego konsula. To wyst-
pienie byo oczywicie gównym przedmiotem rozmowy
biesiadników. Zaraz te, w pocztku listopada, Kociusz-

ko, niezawodnie w porozumieniu z yczliwym Segurem,

wystosowa do niego pismo otwarte, z powodu faszy-
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wie i tendencyjnie przypisanego sobie przez Prusaków

rzekomego okrzyku Finis Poloniae. Owiadcza, e „ca
dusz protestuje przeciw temu witokradczemu sowu",

które jakoby mia wyrzec pod Maciejowicami. „Wszy-

stko, co odtd (od upadku insurekcyi)—pisa Kociuszko

do Segura—uczynili Polacy w sawnych legionach pol-

skich, i wszystko, co w przyszoci jeszcze uczyni dla

odzyskania ojczyzny swojej, dostatecznym jest dowodem,

e jeli my, wierni tej ojczyzny onierze, jestemy
miertelni, to Polska jest niemiertelna".

O powyszym incydensie polskim poszy natych-

miast do Berlina, Wiednia, Petersburga, szczegóowe do-

niesienia od urzdujcych w Paryu przedstawicieli pastw
rozbiorczych. Najywiej zaniepokoi si Aleksander, za-

jty pospou z Czartoryskim myl zjednoczenia caej

Polski i pozyskania sobie wszystkich Polaków. Ju
w dniach najbliszych po tamtej scenie tuileryjskiej na-

stpio odwoanie Morkowa. Jego nastpca, Oubril, otrzy-

ma rozkaz dostarczenia najpoufniejszych wiadomoci

o zachowaniu si bawicych w Paryu Polaków, a zwa-
szcza o ich zwizkach z Kociuszk, jakote o stosunkach

Naczelnika z Pierwszym konsulem i rzdem francuskim.

Rozkaz ten wyda sam kanclerz Woroncow, zalecajc

przytem wyranie Oubrilowi przysanie odpowiedzi „pod

kopert prywatn na moje imi i do moich rk wasnych",

czyli, innemi sowy, poza plecami Czartoryskiego. W isto-

cie, Czartoryski od objcia urzdu towarzysza ministra

by zwalczany zaciekle, jako Polak zdrajca, przez po-

tne dworsko - urzdnicze koa narodowo -rosyjskie.

Mia te przeciw sobie carow matk, Mary Teodorów-

n, wiadom zreszt jego stosunku z synow, której

równie nienawidzia. Za sob mia t ostatni, carow
panujc Elbiet, mia samego Aleksandra; lecz istnie-

jcy pomidzy nimi, za wspóln wiedz, trójdwik ma-
esko -miosno- przyjacielski wci fatalnym przebija

i mci si dysonansem. Zarazem podejrzliwy Aleksan-
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der, od takich wrogów zacitych ks. Adama, jak adju-

tant carski, mody ks. Dogorukow, a moe ju nawet ta-

kich, jak Nowosilcow, wtpliwych przyjació, mia sobie

kadzione do ucha zatrute przeciw Czartoryskiemu insy-

nuacye. Oskarano przed carem ks. Adama, e, w myl
dawnych tradycyi Familii, sam tajne ywi widoki na koron
polsk, dla pozoru jeno podsuwan przeze Aleksandrowi

lub Konstantemu. Oskarano go niejako ju z góry o wa-

lenrodyzm. Oskarano o ch rozmylnego wprowadze-

nia Rosyi w bied, o gr podwójn, inn w Petersburgu

a inn w Polsce i Paryu. Te podejrzenia byy bezza-

sadne. Czartoryski z ca lojalnoci chcia godzi su-
b dla Polski i dla przyjaciela Aleksandra. Dziaa kon-

sekwentnie w kraju, w Wilnie, Krakowie, Warszawie, na

Z'zecz zgody polsko-rosyjskiej. Dziaa i zagranic, a zwa-
szcza w Paryu, ród wychodctwa, w duchu przychyl-

nym carowi, przeciwnym Bonapartemu.

Ostatniemi czasy, w dobie pokojowej 1802—5 r.,

obok Anglików i Rosyan, peno Polaków wybitnych na-

pywao do Parya. Zjedali tu ordynat Stanisaw Za-

moyski z on, siostr Czartoryskiego, Aleksander Sa-

pieha z on, siostr ordynata a póniejsz teciow
Czartoryskiego, Wincenty Krasiski z on, Radziwi-

ówn, pasierbic marszaka Maachowskiego, Walenty
Radziwi, Pac, Cetner, Krasicki, Sierakowski, Moszy-
ski i wielu innych. Przywozili oni z kraju nad Sekwa-

n nastroje wrcz antyfrancuskie, antybonapartystycz-

ne, a natomiast wyranie prorosyjskie, proaleksandryj-

skie. To poprostu stawao si wtedy rodzajem prawo-

mylnoci narodowej dobrego Polaka. Takie z kraju na-

stroje, zasiewane na wychodctwie paryskiem, przyj-

moway si tam tem atwiej w niniejszym okresie roz-

czarowa pokojowych i cikich o San Domingo alów.
W tym duchu ujemnym oddziaywali z reguy przyby-

wajcy teraz nad Sekwan moniejsi rodacy, z rzadkiemi

tylko wyjtkami. Takim wyjtkiem by ks. Aleksander Sa-
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pieha, uksztacony podrónik i pisarz, gorcy Polak, cha-

rakter may, niepowany. Zosta on staym bywalcem kon-

sularnego dworu w Tuileryach, Malmaison i Saint-CIoud.

Dostarcza cennych o Polsce wiadomoci, a umia te szcze-

gólniejszemi dworackiemi sposoby przypodoba si oso-

bicie wadcy Francy i. Tak wic blisk sw przyjació-

k, synn artystk Teatru Francuskiego, modziutk
pann George, uczynnie przekaza kochliwemu Bonapar-

temu. Sapieha odtd przez dziesiciolecie, a do swej

mierci, pozosta oddanym zwolennikiem Pierwszego kon-

sula i cesarza. Ale ju wasna jego ona, ksina Anna
z Zamoyskich Sapieyna, ywia gbokie do Bonapar-

tego uprzedzenie. Podobnie Zamoyscy, Krasiscy i in-

ni ówczeni polscy gocie wielkopascy w Paryu, by-

wajc skwapliwie na wietnych przyjciach Pierwszego

konsula, dworujc jemu i Józefinie, zarazem jednak po

ktach pomstowali zaciekle na korsykaskiego „awan-

turnika" i „uzurpatora", w poufnem kole spóczesnych

tam wojaerów rosyjskich i angielskich, oraz w salonach

arystokratycznych Faubourg Saint-Germain. Wszyscy oni

oczywicie, zwaszcza panie, rozumna i egzaltowana Ale-

ksandrowa Sapieyna, serdeczna jej przyjacióka, Marya
z Radziwiów Krasiska, liczna Zofia z Czartoryskich

Zamoyska, skadali hod powinny wygnacowi Kociusz-

ce, w jego mieszkaniu w Paryu, a nastpnie w posia-

doci wiejskiej Zeltnerów, Berville pod Fontainebleau.

Za prawie wszyscy byli wobec Naczelnika wymownymi
tómaczami planów i nadziei Adama Czartoryskiego.

A byli równoczenie gorcymi apologetami jego mode-
go, szlachetnego przyjaciela i pana, Aleksandra, wysta-

wianego jako duch dobry, „anio biay",— car by jasnym

blondynem,—naprzeciw zego ducha, „czarnego anioa",

Bonapartego. Co si tycze Kociuszki, to on sam, obok

wspomnianych zayych swych stosunków z opozycy
przeciwkonsularn francusk, a midzy innymi take z jej

gow, generaem Moreau, by równie, po pokoju amie-
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skim, w bliskiej stycznoci z angielsk w Paryu kolo-

ni. Schodzi si z wielkim wodzem wigowskim, Karolem
Foxem, podczas paryskiego jego pobytu. Fox by chwi-

lowo z Bonapartem na stopie przyjaznej, ale by zdawna
bardzo od Rosyi zawisy, a teraz nawet przez Aleksan-

dra i Czartoryskiego forytowany na rzdzce w Anglii

stanowisko. Tak wic Kociuszko zewszd odbiera ko-

jce, sprzyjajce Rosyi suggestye i wraenia. Wszake
stanowcze dla znaczenie miaa ta okoliczno, e, wraz

ze zgonem Pawa, blada i znikaa zmora zwizanych
z osob zamordowanego cara wasnych bolesnych wspo-

mnie aski, przysigi, zerwania. Co wicej, tamt wy-

udzon przysig Kociuszki na rzecz Pawa gasia

wszak obecnie dobrowolna przysiga wiernopoddacza
Kotaja na rzecz Aleksandra. Odtd i nieprzejednane

Towarzystwo republikanów polskich, pod radykalnym

kotajowym celebrujce znakiem, musiao odrzec si
owych, wrcz przeciwnych, republikasko-rewolucyjnych

przysig i hase, do jakich niedawno pocigao Kociuszk.
W istocie, wielu katoskich tego Towarzystwa dostojni-

ków, jak np. Orchowski, zostao teraz poprostu agenta-

mi Czartoryskiego. Kociuszko, zawsze pod silnym do-

mu Czartoryskich wpywem, a znajc szczery patryo-

tyzm ks. Adama i syszc o wieych jego dla rodzimej

Litwy dobrodziejstwach kuratorskich, skonny by zawie-

rzy trafnoci i powodzeniu jego politycznych zamierze
polsko-rosyjskich. Utwierdzali go w takiej wierze wy-

mienieni podróni wielkopascy, mniej lub wicej bliscy

Czartoryskiego. Zreszt Czartoryski wtedy wanie mia
w Paryu niektórych, do ciemnych agentów tajnych,

jak przebiegy krtacz Moszyski, jak czelny sztukmistrz

Chadzkiewicz, którzy niegdy obadwaj czynni byli w insu-

rekcyi kociuszkowskiej. Mia nawet korespondentóww naj-

bliszem otoczeniu paryskiem Naczelnika, w osobie spowi-

nowaconego z nim, dzielnego kapitana Jerzego Zenowicza,

albo lubianego przeze, jowialnego Józefa Sierakowskiego.
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Tym sposobem Kociuszko by zewszd pod okiem i wpy-
wem idcej z Petersburga oryentacyi polsko-rosyjskiej. Po-

za tem nie omieszkiwano oddziaywa na w tym samym
kierunku postronnemi równie sposoby, przez szwajcar-

skich jego przyjació, przez bardzo niepewnego a usu-
nego dla Rosyi Zeltnera, przez Laharpa, bdcego na sta-

em utrzymaniu rosyjskiem i w staej korespondencyi po-

ufnej ze swym byym wychowankiem, carem Aleksandrem.

Za koysany wiar w liberalny idealizm cara i jego posan-
nictwo bezinteresownego zbawcy Polski, Kociuszko jedno-

czenie, widokiem konsularnego samowadztwa, wyprawy
na San Domingo, przywrócenia murzyskiej niewoli, zni-

szczenia legionów polskich, sprawy Moreau, represyi s-
dowo-policyjnej, wreszcie ogoszenia cesarstwa, ostatecz-

nie zraa si do Napoleona, a nawet poczyna objawia
gotowo zwalczania go osobicie, na czele Polski, pod

sztandarem przyszej koalicyi.

Tymczasem zadzierzgiwa si zwolna ów nowy w-
ze koalicyjny. Zarazem zbliaa si jedyna sposobno

I

urzeczywistnienia wielkich a trudnych pomysów Czar-

toryskiego. Znalaz on sobie teraz, w chwili podjcia

akcyi tak zawiej i wanej, oddanego konfidenta i spó-

pracownika dyplomatycznego. By nim eks-ksidz Piat-

toli, ongi sekretarz Stanisawa-Augusta wspópracownik

Ustawy majowej, potem wizie austryacki, w kocu
domownik ksistw^a Kurlandzkich, czek nie bez talentu

i zalet, lecz z nadmiarem poudniowej wyobrani i po-

litycznego szarlatastwa XVni wieku. Za poredni-

ctwem Antraigua, utrzymujcego sta z Czartoryskim

korespondency, jesieni 1803 r., przypomnia si on

ksiciu ministrowi, a od pocztku 1804 r., przybywszy

Ido
Petersburga, zosta jego doradc w otwierajcem

'si przesileniu europejskiem. To przesilenie weszo
niebawem w stan ostry przez porwanie i mier ks.

Enghiena. Na protest Aleksandra z 'powodu tego za-

bójstwa odpowiedzia Bonaparte bolesn aluzy do mor-
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du Pawa. Z wynikego std zatargu znalaz Czar-

toryski wyjcie, odpowiadajce tajnym jego widokom,

a nieznane dotyczas w praktyce midzynarodowej, po-

rednie midzy pokojem a wojn. Polegao ono na for-

malnem zerwaniu, wiosn 1804 r., wszelkich stosunków

politycznych midzy Rosy a Francy, wraz z odwoa-
niem wzajemnych przedstawicieli dyplomatycznych, lecz

bez wypowiedzenia wojny, bez przerwania stosunków

handlowych, nawet bez odwoania konsulów. Wytwa-
rza si tym sposobem szczególniejszy stosunek fran-

cusko-rosyjski, formalnie wrogi, wic sprzyjajcy stwo-

rzeniu nowej koalicyi, lecz narazie zwalniajcy Rosy
od czynów wrogich, dopuszczajcy teraz pewn jej re-

zerw wzgldem Francyi a nawet przysze porozumie-

nie obustronne. [Równolegle z tym manewrem, do-

ranem odciciem si od Francyi, rozpocz Czartoryski

bardzo subteln gr troist. Zmierzaa ona naprzód do

odosobnienia Prus, przez skompromitowanie na obie strony

ich gry obosiecznej, faszywej ich przyjani z Francy
i Rosy jednoczenie. Zmierzaa nastpnie do pchnicia

Austryi do samodzielnej, wybiegajcej daleko na Zachód,

nad Dunaj i Ren, offensywy przeciw Napoleonowi, co pozo-

stawioby Rosyi woln rk na Wschodzie, nad Niemnem
i Wis. Zmierzaa wreszcie do cisego zwizania si z An-

gli i zyskania jej zgody na koncepcy koalicyjn ro-

syjsk, na uwieczenie jej odbudow Polski i na ko-
cowe zagodzenie z Francy. Naogó, w grubszych za-

rysach, Czartoryski wyobraa sobie podan kolej wy-

padków i odpowiedni lini oryentacyjn polityki rosyj-

skiej, jak nastpuje. W razie przewidywanego i po-
danego zatargu wojennego midzy Austry a Francy,
z jednej strony, sprzymierzy si z Austry i zachci
j do akcyi zaczepnej; z drugiej strony, zmusi Prusy

do zejcia z dwulicowego ich stanowiska rodkujcego;
nastpnie, niezawile od rozprawy austro-francuskiej,

gówn si rosyjsk obróci si nie przeciw Fra-
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cyi, lecz uderzy na Prusy, zgnie je i stan mo-

cn nog w Warszawie i Polsce pruskiej; wreszcie,

w razie poraki Austryi, ponad gow jej i Prus, a w po-

rozumieniu z Angli, przeprowadzi pacyfikacy wprost

z Napoleonem, za cen zjednoczenia Polski trójdzielni-

cowej, w bliszym lub dalszym zwizku z dynasty ro-

syjsk.

Przygotowawcz kampani dyplomatyczn rozpocz
Czartoryski w 1804 r., u dworów pruskiego, austryackie-

go i angielskiego. Prusy, w maju 1804 r., wyday Ale-

ksandrowi tajn deklaracy królewsk, przyrzekajc opar-

cie si przemocy francuskiej w Niemczech pónocnych;

i tego samego dnia wyday Napoleonowi poufn dekla-

racy gabinetow, przyrzekajc oparcie si przemarszo-

wi armii rosyjskiej przeciw Francyi. Trway one w naj-

lepsze w dwuznacznej i popatnej roli jzyczka u wagi

midzy Petersburgiem a Paryem. Do upienia ich mi-

mowoli do czasu w tej roli nadawa si wybornie ówcze-

sny pose rosyjski w Berlinie, Alopeus, bdcy cakowi-

cie na odzie pruskim. Z drugiej strony, Austrya, po

tylu wzitych od Francyi cigach i ostatnich suworo-

wowskich od Rosyi zawodach, do nieufnie wchodzc
w petersburskie namowy koalicyjne, nie bez wahania,

w listopadzie 1804 r., zawara tajne, warunkowe jeszcze,

przymierze zaczepno-odporne z Rosy przeciw Francyi.

Do uspokojenia mimowoli tej nieufnoci wiedeskiej wy-

bornie nadawa si ówczesny pose rosyjski w Wiedniu,

Razumowski, bdcy oddawna na utrzymaniu austrya-

ckiem. Alopeus i Razumowski winni byli pozosta ca-

kiem lub poczci bezwiednemi narzdziami ukrywanej

przed nimi jaknajduej istotnej myli koalicyjnej swego

rzdu. Dla tem wikszej pewnoci przydawa im Czar-

toryski zaufanych, wtajemniczonych dozorców. Takim
dozorc by genera Wintzin gerode, niegdy szambelan

ks. Ferdynanda Pruskiego, tecia Radziwia, potem pu-
kownik austryacki, potem gwardzista rosyjski i adjutant
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Aleksandra, onaty z Polk, Eostworowsk, przyjaciel

Czartoryskiego, który mu sekundowa w pojedynku z Do-
gorukowem, mia do niego pene zaufanie i wyprawia
go teraz wanie z misy dozorcz po kolei do Berlina

i Wiednia. To zaufanie zreszt niecakiem byo uzasa-

dnione. Czartoryski i w tym wypadku, jak w wielu in-

nych, okaza wad, bardzo ród magnatów polskich po-

spolit, a nadzwyczaj w polityce szkodliw, ma znajo-

mo ludzi. Wintzingerode, pomimo polskiego swego

maestwa, by subist rosyjskim a przedewszystkiem

lepo oddan Austryi kreatur, i najpewniej zawczasu

odkry w Wiedniu wszystko, co tylko wiedzia o pol-

skich planach Czartoryskiego. Najtrudniejsz atoli by-

a podejmowana przez ks. Adama negocyacya londy-
ska. Tam, w Anglii, chcia Czartoryski to skuteczne zna-

le poparcie, jakiego nie móg oczekiwa od spóroz-

biorców Polski. W tym celu jednak musia postpowa bar-

dzo ogldnie z obecnym rzdem angielskim. Jak wspomnia-

no, w marcu 1801 r., Pitt dobrowolnie ustpi wadzy rz-
dowi Addingtona, dla uatwienia pokoju z Francy. Z kolei,

po wznowieniu wojny z Francy, musia ustpi Adding-

ton, poczem, w kwietniu 1804 r., Pitt powróci do wa-
dzy. Nowe^ skro wojenne, nieprzejednane wzgldem
Francyi, ministeryum Pitta nie ze wszystkiem nadawao
si do rodkujcych zamierze koalicyjnych Czartory-

skiego, któremu przeto wielce zaleao na pewnej rekon-

strukcyi tego ministeryum. Zaleao w szczególnoci na

wprowadzeniu do rzdu Foxa, wielkiego wigowskiego

przywódcy, który zawsze, od pocztku wojen rewolucyj-

nych, by zwolennikiem pokoju francusko-angielskiego,

by przytem wymownym, cho platonicznym, przyja-

cielem Polski, a by te, co nienajmniej wana, od wie-

u lat w bardzo cisych stosunkach z Eosy. Rzecz by-

a tem aktualniejsz, e temi wanie czasy, z powodu
choroby umysowej króla Jerzego, wisiaa w powietrzu

regencya hulaszczego ks. Walii, osobicie i politycznie
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zwizanego z Foxem. Owó Czartoryski w tycli wszyst-

kich draliwych materyach nie móg odkry si z ca
myl swoj przed dugoletnim posem rosyjskim w Lon-

dynie, Woroncowem. Ten bowiem, jakkolwiek ceni ks.

Adama, jednak w sprawach polityki ogólnej, a zwa-
szcza polskiej, mia wspólnie ze swym bratem, kanclerzem,

swoje odrbne pojcia czysto rosyjskie, pozatem za by
lepo oddany teraniejszemu rzdowi angielskiemu. Wobec
tego postanowi Czartoryski wysa do Londynu, z misy
najpoufniejsz, Nowosilcowa. Jego te, obok samego cara,

zapewne te Stroganowa,\Vintzingerodego,oraz Piattolego,

wtajemniczy w swój istotny program koalicyjny, zaryso-

wany w tajnym memoryalezeszorocznym. Bya to nieostro-

no, która ciko si pomcia. Do polsko-rosyjskiej

koncepcyi Czartoryskiego dopuszczony zosta w osobie

Nowosilcowa faszywy teraz przyjaciel, a póniej otwar-

ty, nieubagany wróg. W istocie, misya Nowosilco-

wa do Anglii, pod koniec 1804 r., adnego pozytywnego

nie daa wyniku. Po powrocie z wyprawy londyskiej do

Petersburga, zosta on, latem 1805 r., ponownie przezna-

czony, w towarzystwie Piattolego, do misyi jeszcze dra-

liwszej, do Parya, celem rokowa osobistych z Napoleo-

nem. Po drodze jednak, w Berlinie, zosta zatrzymany

i nakoniec odwoany przez Czartoryskiego, który po nie-

wczasie wyczu niewaciwo wyboru takiego wysa-
ca, jakkolwiek jeszcze przez szereg lat bdzie si
udzi rzekom jego przyjani dla siebie i Polski.

W rzeczywistoci Nowosilcow nietylko nie wywiza si
naleycie z powierzonej sobie misyi, lecz nawet, jak si
zdaje, wyda rzdowi pruskiemu sekret zamierze Czar-

toryskiego.

Waciwie ju wtedy zwichnite zostay te niepo-

spolite, cho w samym zarodzie chybione zamierze-

nia. Nie da im przecie za wygrane Czartoryski w ci-

gu caego prawie 1805 r., gównie przy pomocy urodzo-

nego projektowicza Piattolego, nietyle w praktycznej, ile
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raczej spekulatywriej dziedzinie. Wchodzc najdalej w myl
ks. Adama, ukada mu Piattoli obszerne operaty, czyli „ma-

rzenia polityczne", rozwijajce ow myl wytyczn w naj-

szczegóowszym sposobie i stopniowaniu, stosownie do

przewidywanych rozlicznych wyników negocyacyi lub woj-

ny. W tej projektowej redakcyi Wocha, wedle skazowek
Czartoryskiego, wprawdzie bardzo szeroko bya mowa o po-

wszechnej europejskiej „koalicyi poredniczcej" (allian-

ce de mdiationj, majcej przemon grob wojenn wy-

wrze kategoryczny nacisk na Napoleona. W gruncie jed-

nak wci górowaa tudno do polubownego porozumie-

nia si z Napoleonem, uznania jego cesarstwa, dynastyi,

gównych zdobyczy, nawet ewentualnego odzyskania

przeze Egiptu i San Dominga, wzamian przedewszy-

stkiem za odbudow zjednoczonej Polski przy Rosyi,

obok pewnych zysków rosyjskich na Wschodzie i Pó-
nocy. Ustnie formuowa Piattoli istot rzeczy le-
c na samem dnie konjunktury, branej w rachub przez

Czartoryskiego, w tem lapidarnem orzeczeniu: „sprzy-

mierzy si znienacka (s^allier hrusuement) z Bonapar-

tem i spoy ciasto pospou", czyli do spóki podzieli

si wiatem. Owó, naprzód, ta koncepcya podziau

wiata midzy Zachodem a Wschodem, Napoleonem

a Aleksandrem, wraz z równoczesnem odrodzeniem Pol-

ski przy Rosyi, bya w samem swem zaoeniu przeciw-

n naturze i dziejom. Nastpnie za, w swem wykona-

niu, nie bya do pomylenia pod kierunkiem Polaka.

Czartoryski, pomimo wpywowego napozór stanowiska,

by naprawd zupenie odosobniony w Petersburgu. Nie

móg on, ani w polityce europejskiej, ani tembardziej

w polskiej, polega na adnym Rosj^^aninie, nie wycza-
jc cara. A zarazem, z przeciwnej strony, 'wszelkiemi spo-

soby, zwaszcza przez przestrzeone czynniki pruskie,

by zohydzany u Napoleona. Std te w subtelnych jego

pomysach narodowych i europejskich wci rwao si
wszystko, ze wszystkich naraz koców, z rosyjskiego.
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francuskiego, angielskiego, pruskiego, austryackiego,

wreszcie i z polskiego. Tkwi tu rdzenny tragi£m szla-

chetnej jego duszy i inicyatywy, cho 'górujcej nie-

skoczenie nad znikczemnia poprzedni targowick

i zmarnia póniejsz ugodow. Bya tu kltwa faszy-

wego pooenia yciowego i duchowej rozbienoci Czar-

toryskiego pomidzy walenrodyzmem a lojalizmem, pol-

skoci a sowiastwem, skd on kiedy wybrnie przez

caopaln ofiar rewolucyjn i emigracyjn, a gdzie obe-

cnie ugrzz bez wyjcia. Nie rosyjska, przez Petersburg,

droga do przyszej odrodzonej prowadzia Polski, lecz

legionowa, przez Zachód, przez Francy, przez Napo-

leona.

Napoleon tymczasem na nadcigajc koalicyjn go-

towa si zawieruch. Przenika j z góry, ogólnikowo

przynajmniej, z odbieranych wiadomoci poufnych, a gów-
nie dziki wasnej intuicyi. Rozeznawa, i to do jasno,

z interceptów Lucchesiniego, bezdenn dwulicowo Ber-

lina. Dostrzega, cho tylko uamkowo, wycznie z wro-

iej sobie strony, skomplikowan gr Petersburga. Czuj-

nie ledzi mciwe zakusy i wraz trwoliwe wahania

Wiednia. Z tern wszystkiem spokojn zachowywa wstrze-

miliwo. Okazywa udan ufno Prusom, odnawiajc

bezpodne z niemi rokowania sojusznicze Komitetu Oca-

lenia publicznego i Dyrektoryatu. Jeszcze po cesarskiej

swej koronacyi paryskiej, pod koniec 1804 r., publicznie,

rzed Ciaem prawodawczem, wyciga rk Rosyi. Je-

szcze po królewskiej koronacyi medyolaskiej, latem 1805 r.,

ostrzega Austry przed prowakacy rosyjsk, która pra-

gnie pchn j do wojny a póniej na sztych wystawi.

Równoczenie za sam zerodkowywa swe wysiki prze-

ciw jedynemu narazie otwartemu wrogowi, Anglii. Za-

oywszy, od 1803 r., wielki obóz w Boulogne, przygo-

towywa stamtd wyldowanie zbrojne na brytaskiem
pobrzeu. Te przygotowania, z rozmyln czynione osten-

tacy, nie byy wszake bynajmniej samym jeno manewrem.
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Zapatrywa si Napoleon na wzory wypraw brytaskich

Juliusza Cezaua i Wilhelma Zdobywcy. Myla w Lon-

dynie „przeci gordyjski wze koalicyi". Za sam
ju akcy przygotowawcz osiga cele praktyczne, moc-

ni marynark francusk i trzyma w szachu ministe-

ryum angielskie. Ale wyprawa do Anglii, wchodzc
istotnie, z pewnym uamkiem prawdopodobiestwa, w ra-

chub bouloskiego obozu, nie wyczerpywaa innych

stron tej rachuby. A mianowicie, wobec przecigajcego

si, dojrzewajcego zbyt powoli, kontynentalnego prze-

silenia, móg Napoleon, dziki obozowi w Boulogne,

przez dwa lata trzyma w pogotowiu i doskonali na

uboczu armi przeszo stutysiczn, aby w razie potrze-

by, odwracajc si nagle ku Wschodowi, uy jej do

nieoczekiwanej, byskawicznej kontroffensywy przeciw

czyhajcym nieprzyjacioom ldowym, przeciw przewidy-

wanemu austro-rosyjskiemu natarciu.

Tak te si stao. Nazbyt zawie i rozoyste pla-

nowania rosyjskie ostatecznie stoczyy si napowrót na

utarte tory koalicyjne. Para ku temu odosobniona An-

glia i Pitt, przy mocnem poparciu wojskowych zwa-
szcza ywioów przeciwfrancuskich Wiednia i Petersburga.

Czartoryski, pchany tdy si rzeczy, saboci swego
stanowiska i naciskiem angielskim, osdzi, e najlepiej

bdzie pój do czasu lini mniejszego oporu, dawn
z 1799 r, lini koalicyi anglo-austro-rosyjskiej, byle wyj
nareszcie z bezwadu i doj do konjunktury, która w spo-

sobnej porze pozwoliaby wyama si w podanym
kierunku pierwotnych zaoe polskich. Tak doszed na-

przód w Petersburgu zaczepny traktat sprzymierzeczy

anglo-rosyjski przeciw Francyi, z kwietnia 1805 r. Na-
stpiy dalsze rokowania w Wiedniu wzgldem akcesu Au-
stryi, pierwotnie w dziedzinie czysto wojskowej. Arcyksi-

Karol stanowczo by przeciwny zarówno nowej wojnie

z Francy, jakote nowemu sojuszowi z niepewn Eosy.
Ale zawojn i sojuszem przeway szal szef sztabu gówne-
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go austryackiego, ambitny Mack, niegdy, w kampanii

neapolitaóskiej, zdrowo bijany przez Championneta i Knia-

ziewicza, i wtedy te, jak si rzeko, trafnie przez D-
browskiego oceniony i kiepskim nazwany „waryatem",

a teraz wyrywajcy si do laurów pogromcy Napoleona.

Stana wic, w lipcu, wiedeska tajna konwencya woj-

skowa austro-rosyjska. Odpowiadaa ona najskrytszym

widokom Rosyi: przewidywaa offensyw austryack przez

Bawary przeciw Francyi; przyrzekaa tam rosyjskie po-

siki, lecz w przesadnej liczbie i spónionym termiuie;

gówne natomiast siy rosyjskie pozwalaa trzyma w od-

wodzie przeciw Prusom; sowem, wic i naraajc
w pierwszej linii Austry, zostawiaa wolne rce Rosyi.

Po dopenionym jeszcze, w sierpniu, formalnym akcesie

austryackim do zwizku anglo-rosyjskiego, przy neapoli-

taskim równie udziale, wic cile na poprzedni, dru-

g koalicyjn mod, wystpia do boju trzecia koalicya.

Niezawile od wojsk pod arcyksiciem Karolem, przezna-

czonych do dziaa flankowych przeciw Francuzom we
Woszech, z rezerw pod arcyksiciem Janem w Tyro-

lu, gówna armia austryack pod Makiem niezwocz-

nie wyruszya w pole, wprost przez Bawary mierzc
ku Francyi, a za ni korpus posikowy rosyjski Ku-
tuzowa pomaszerowa bez popiechu przez Galicy ku

Zachodowi. We wrzeniu Austrya rozpocza otwarte

kroki wojenne. Mack, bez trudu wdzierajc si do sprzy-

mierzonej z Francy Bawaryi, zerodkowa swe siy pod
warownym Ulmem. W takim stanie rzeczy, Napoleon,

zasiedziay nad brzegiem morskim w Boulogne i wycz-
nie napozór sw ekspedycyjn angielsk pochonity ma-
r, z wzrokiem w Kana i Londyn wlepionym, niebaczny

napozór na zbierajce si cichaczem za jego plecami

niebezpieczestwo, lecz w rzeczywistoci ledzc je jak-

najwiadomiej, jaknajczujniej, raptem wsta, odwróci
si i w samo serce koalicyi piorunujcym, kontroffensy-

wnym zamierzy si ciosem. W kocu sierpnia wyda
Napoleon a Polska III. 22.
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pierwsze rozkazy do rzucenia swych wojsk z obozu bou-

loskiego na Wschód, nad Ren i Dunaj. W pocztku
wrzenia stan w Paryu, skd w kocu wrzenia po-

pdzi na Strasburg, za awansujc w marszach forso-

wnych, 150 tysiczn Wielk Armi. W pocztku pa-
dziernika, z prawego skrzyda wziwszy tyy Austrya-

kom, odciwszy ich od Wiednia, naraz od Wschodu, od

tyu, uderzy na osupiaego, czekajcego go przed sob,

od Zachodu, a ju zewszd otoczonego Macka. atwo
zama jego opór, w poowie padziernika zmusi go do

sromotnej kapitulacyi pod Ulmem, zabra ogóem do 50 ty-

sicy jeca, a wraz z krwawemi stratami i zbiegymi, zniós

ca prawie stutysiczn gówn armi austryack. Po-

czem ruszy dalej naprzód niewstrzymanym ju nigdzie

impetem, w pocztku listopada zaj Wiede, rozoy
si kwater w Schoenbrunnie. Zaatwi si z broni au-

stryack i cesarzem Franciszkiem, czeka rosyjskiej i ca-

ra Aleksandra.

Aleksander wchodzi do koalicyi szlakiem polityki

Czartoryskiego. Pchnwszy Austry na karkoomn z Na-

poleonem rozpraw na ziemi bawarskiej, nad Dunajem,

sam zamyla rozprawi si z Prusami na ziemi polskiej,

nad Wis. Skierowa tam, z pod Grodna i Brzecia,

90 tysiczn armi gówn Michelsona, któr nadto wzmo-
cni miay nadcigajce ze stolicy gwardye. W poowie
wrzenia, sam car we wasnej osobie, rzecz od Piotra

Wielkiego w Rosyi bezprzykadna, uda si z Petersbur-

ga do armii czynnej. Mia z sob Czartoryskiego, które-

mu w tym czasie napozór cakowicie ulega. Wprost ze

stolicy, po drodze do armii czynnej, uda si na du-
szy postój do Puaw, rezydencyi Czartoryskich w Gali-

cyi. Przed wyjazdem z Petersburga wystosowa do Fry-

deryka-Wilhelma kategoryczne danie wolnego prze-

marszu wojsk rosyjskich przez ziemie pruskie. Przewi-

dywana odmowa Berlina na podobne danie winna by-

a zosta upragnionem hasem sforsowania tego przemar-
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szu si zbrojn, uderzenia znienacka na Prusy i zajcia

polskiej ici dzielnicy. Na ten wypadek, w kocu wrze-

nia, wygotowany by przez Czartoryskiego manifest

carski o wypowiedzeniu wojny Prusom i poufnie roze-

sany generaom rosyjskim, cigncym ku granicy pru-

skiej, do ogoszenia go z chwil jej przekroczenia. Ali-

ci uwieczeniem caej imprezy byoby oczywicie do-

piero publiczne ogoszenie Królestwa Polskiego pod ber-

em Romanowów, za zgod i ankcy sameje Polski. Dla

uniknicia pitrzcych si ze strony rosyjskiej trudnoci,

godzi si ju Czartoryski na tymczasowe obwoanie sa-

mego cara królem polskim. Przygotowane to by miao
wanie przez dwutygodniowy, w pierwszej poowie pa-
dziernika 1805 r., pobyt Aleksandra w Puawach. Do
zoenia przedwstpnego hodu carowi pocignito tu

i zgromadzono wielu wybitnych dziaaczów ze wszy-

stkich trzech dzielnic i wszystkich stronnictw polskich.

Iprowadzony zosta do Puaw byy przywódca Wielkie-

go Sejmu, marszaek Ignacy Potocki; wezwany te byy
przywódca Targowicy, hetman Ksawery Branicki; wtaje-

miczony równie byy wódz naczelny, ks. Józef Ponia-

>wski. Powszechna jedno narodowa pod nowym pa-

lem polsko - rosyjskim miaa poprzedzi zjednoczenie

pod nim odrodzonego pastwa polskiego. Od licznie ze-

branych uczestników puawskiego zjazdu odbierano ju
nawet podpisy pod tajn odezw, rodzajem asekuracyi

wiernopoddaczej na rzecz Aleksandra. Wobec znacznego

odsetka Polaków w wojsku pruskiem, liczono na maso-

w ich dezercy z chwil rozpoczcia kroków wojennych.

Zamierzano te, wzorem powstaych z austryackiego jeca
legionów polskich przy armii francuskiej, utworzy ze

zbiegów i jeców pruskich legiony polskie przy armii

rosyjskiej, przy pomocy bdcych w kraju licznych ofi-

cerów legionowych. Innemi sowy, chciano naladowa
to, co przed omiu laty sprawi Bonaparte z Dbrowskim,
a co z nim i Poniatowskim mia sprawi za rok Napo-
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leon. Brano te, zdaje si, pod uwag moliwo taje-

mnego sprowadzenia z Parya Kociuszki. Tymczasem,

na samym zaraz wstpie, mylano cae to dzieo wojen-

no-polityczne od wielkiego zacz aktu. Uoonem byo,e
wraz z przejciem Pilicy wojska rosyjskie zajm Warszaw,
dokd zjedzie Aleksander i ogosi si królem polskim.

Rzecz zdawaa si by na tak dobrej drodze, e w pocz-

tku padziernika, w pimie z Puaw, opatrzonem wa-
snorcznym przypiskiem Aleksandra, Czartoryski odsa-

nia ju przed Razumowskim istotne widoki polskie ca-

ra, kaza uprzedzi o nich dwór wiedeski, a nawet da
do zrozumienia, e one dotycz nietylko dzielnicy po-

dziaowej pruskiej, lecz równie i galicyjskiej, za stosown
indemnizacyjn „zamian". Wyranie w tem pimie poda-

wano do wiadomoci Wiednia, e cesarz Aleksander „bdzie

zmuszony ustpi pragnieniom (Polaków), przyczajc do

Rosyi prowincye (prusko-polskie) i przyjmujc tytu kró-

la polskiego", oraz e podobnie wypadnie z kolei urz-
dzi „przysze^losy Galicyi", wzamian za odszkodowanie

Austryi w Szlsku pruskim i Bawaryi. Za dla przeko-

nania dworu wiedeskiego, zaskoczonego tak doniosemi

rewelacyami, i pozyskania jego zgody, wytacza Czarto-

ryski w pimie niniejszem argument najwalniejszy: wi-

szc nad spórozbiorcami grob rozwizania sprawy

polskiej przez Napoleona. „Bonaparte nie omieszka za-

j si Polsk. Doprowadzi on w tej mierze do jakiego

porozumienia z królem pruskim,... albo te bodaj jego

samego spowoduje do przyjcia tytuu króla (polskiego).

Jestto rzecz, której bezwarunkowo przeszkodzi, któr
uprzedzi naley".

Jednakowo caa ta gorczkowa robota puawska
spoczywaa na piasku. Staa na faszywej yczliwoci

Rosyan dla Polski, na wrócej wci na dwoje za-

chciance Aleksandra. Tej kombinacyi polsko-rosyjskiej,

pozornie tyle majcej za sob, a w istocie skro wymu-
szonej i nienaturalnej, nikt waciwie, prócz Czartoryskie-
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go i polskich jego stronników, szczerze nie popiera,

wszyscy byli jej przeciwni. Sprzeciwiao si jej cae

niemal rosyjskie otoczenie cara. Sprzeciwia si zaraz,

przez swego w Puawach wysaca, Stutterheima, zanie-

pokojona do ywego Austrya. Rozpaczliwie, rzecz prosta,

sprzeciwiy si zagroone miertelnie Prusy, za pored-
nictwem wpywowych przyjació, jakich peno miay na

dworze iw rzdzie rosyjskim. Ju oddawna sekret Czar-

toryskiego by zdradzony w Berlinie przez Alopeusa.

Aleksander, który chcia by zdradzonym, by mie pre-

tekst do zdradzenia Czartoryskiego, ju po drodze do

Puaw, z Brzecia, wysa Dogorukowa do Berlina, rze-

komo dla upienia Prus, naprawd dla przygotowania

sobie odwrotu. Zarazem wstrzyma wydane generaom
rosyjskim rozkazy wkroczenia do Prus, rzekomo z po-

wodu doniesie Alopeusa o mobilizacyi przestrzeonych

Prusaków, cho oni naprawd wtedy w najwikszej

trwodze opróniali sam nawet Warszaw. Wtem Fry-

deryk-Wilhelm, korzystajc z bezprawnego przemarszu

korpusu francuskiego Bernadotta przez zachodni grani-

c prusk, skwapliwie udzieli przez Dogorukowa po-

zwolenia do przemarszu wojsk rosyjskich przez wscho-

dni. Ze swej strony skwapliwie z tego pruskiego korzysta-

jc ustpstwa, Aleksander jednym zamachem wywróci kar-

cian budow puawsk. Zamiast rzuci si na Prusy, rzuci

si w ich objcia. Opuciwszy nagle Puawy, zamiast

wjecha po królewsku do Warszawy, objecha j incogni-

to dokoa, zjad obiad u Potockich w Wilanowie, dru-

gi u Radziwiów w Nieborowie, pogawdzi na Czy-

stem z Poniatowskim, ale nie o polityce, i popdzi do Berli-

na, do miego brata i przyjaciela, Fryderyka-Wilhelma, do

piknej siostry i przyjacióki, królowej Luizy, ze skruch,

czuoci, przymierzem. Towarzyszy mu musia Czarto-

ryski, bo car tak chcia, chcia go mie z sob, Polaka, wi-

nowajc, kusiciela, na którego gow spadaa wyczna
odpowiedzialno za „puawski plan morderczy (Mord-
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plan) przeciw Prusom". Patrze si musia na wznowione

pobratymstwo prusko -rosyjskie, które zgubio Polsk,

które spodziewa si zerwa, a które teraz, uroczyst

u trumny Fryderyka Wielkiego uwicone przysig, na

dugie odradzao si stulecie. Musia, on, który wczora

na rozkaz carski pisa puawski manifest wojenny rosyj-

ski przeciw Prusom, obecnie, na rozkaz carski, ka
swój podpis na poczdamskiej konwencyi sprzymierze-

czej rosyjsko-pruskiej przeciw Napoleonowi. Wypi wte-

dy w Berlinie Czartoryski do dna kielich goryczy; okrutnem

upokorzeniem i zawodem opaci swoje ministeryum rosyj-

skie. Wnet jednak same pomciy go wypadki. Wprost

z Berlina, wci w biernej jego asycie, popieszy Ale-

ksander na Morawy, na waln rozpraw z Napoleonem,

na Austerlitz.

Pooenie Napoleona, pomimo nadzwyczajnych do-

tychczas sukcesów, pogromu Macka, zdobycia Wiednia,

miao swoje strony sabe. Nazajutrz po kapitulacyi pod

Ulmem, nastpio doszcztne zniszczenie floty francu-

skiej Villeneuva przez angielsk Nelsona pod Trafalga-

rem. Katastrofa trafalgarska odbia si bezporednio na

Woszech. Tutaj, po koronacyi medyolaskiej, przekaza

Napoleon zastpcz wadz monarsz, w stopniu wice-

króla woskiego, modemu pasierbowi swemu, Eugeniu-

szowi Beauharnais, lecz komend czynn nad wojskiem

wosko-francuskiem, po Muracie sprawowan przez Jour-

dana, z chwil wybuchu wojny powierzy wypróbowa-
nemu Massenie. Ten nieacne mia zadanie oparcia si
prawie dwakro liczniejszej przewadze, cigncej do

Woch pónocnych, 90 tysicznej armii austryackiej arcy-

ksicia Karola. A niebardzo te mia zabezpieczone tyy
od poudnia, ze strony Neapolu. Wprawdzie, dziki za-

wartej we wrzeniu 1805 r. konwencyi francusko-neapo-

litaskiej o cisej neutralnoci zobopólnej, mona byo
wycofa rozoone w portach neapolitaskich, dla dozo-

rowania krcych w pobliu Anglików i Rosyan, kilkuna-



.^51

stotysiczne wojska francuskie pod dowództwem genera-

a GouYion Saint-Cyra. Do tych wojsk, obok Francu-

zów, Wochów i Szwajcarów, naleay te posane do

Apulii ostatnie szczty legionowe polskie, puk piecho-

ty Grabiskiego, t. j. I. póbrygada polska, i puk ua-
ski Ronieckiego, rozkwaterowane po rozlicznych miej-

scowociach pobrzenych, piechota w Bari, jazda w Bar-

letta, Trani, Canosie. Polacy dotychczas bili si tu bez-

ustanku z brygantami i Anglikami. Teraz wyprowadzeni

zostali przez Saint-Cyra na pónoc, na sukurs Massenie,

podobnie jak przed szeciu laty, na sukurs Schererowi,

t sam drog z Neapolu na pónoc, prowadzon bya
pod Dbrowskim pierwsza legia polska. Tym razem jed-

nak na pówyspie o tyle z gruntu inaczej i lepiej miay
si rzeczy, e z tamtej strony Alp gromi teraz zwyci-
sca Napoleon. Krewki Massena na wie o Ulmie nie

zawaha si, w kocu padziernika, uderzy na prze-

magajcych liczb, obwarowanych pod Caldierem Austrya-

ków, lecz z dotkliw strat zosta odparty. Poczem,

w pocztku listopada, arcyksi Karol, zrzekajc si

akcyi woskiej, rzuciwszy jeno siln zaog do zabloko-

wanej wnet przez Saint-Cyra Wenecyi, pocign drog
okóln wstecz, w kierunku Wiednia, na spónion wpraw-

dzie odsiecz stolicy, lecz z wcale jeszcze gron dla Napo-

leona flankow dywersy. W tym samym równie kierun-

ku zawrócia operujc pierwotnie w Tyrolu, a w^yparta

std po Ulmie przez Neya i Augereau, armia rezerwo-

wa austryacka arcyksicia Jana. Jeden zbkany jej

oddzia, zoony z 7 tysicy piechoty i przeszo tysica

jazdy, korpus emigranta francuskiego, generaa ks. Ro-

hana, zepchnity poprzez góry trentyskie na pou-

dnie, chcc przebi si do Wenecyi, po drodze, mi-
dzy Bassanem a Wenecy, natkn si na idce mu
na przeaj, ze Stra, polsko-francuskie wojska Saint-

Cyra. Byy tu obadwa puki polskie, Grabiskiego i Ro-
nieckiego, poddane komendzie generaa Peyri, oraz
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skombinowana dywizya francusko-woska pod generaem
Reynierem. Rohan, spotkawszy naprzód przecinajcego

mu wprost drog Reyniera, rozbi i odepchn jego dy-

wizy, gdy wtem sam Saint-Cyr, wziwszy popiesznie

puk Grabiskiego, stojcy jeszcze w tyle w Camposam-

piero, rzuci go z flanki, opodal Castelfranca, na posuwa-

jcych si naprzód Austryaków. Piechota polska, pod wy-

trawnym przewodem podpukownika Chopickiego, uderzy-

a „z najwiksz natarczywoci" i zmusia Austryaków do

bezadnego odwrotu; dopdziwszy go, powtórnem uderze-

niem przeamaa ca kolumn nieprzyjacielsk, przyczem

sam Chopicki zabra do niewoli puk kirasyerski w 700

koni. Gdy za wtem nastpio na tyach gwatowne na-

tarcie uanów Ronieckiego, cay korpus austryacki w pe-

nym skadzie musiazoy bro. Wpado tu w rce polskie

okoo 6 tysicy piechoty i do tysica koni, „potrzebna

zdobycz osobliwie uanom polskim, którzy w cigych
marszach i bitwach (apulijskich) wiele koni i ludzi na-

traciwszy, (teraz z jeców korpusu Rohana) Polaków

zwerbowawszy, w dobre konie niepolednio si opatrzyli*.

Sam Rohan z caym sztabem, chorgwiami i artylery,

dosta si do niewoli. Maa ta stosunkowo, na uboczu

odprawiona, bitwa pod Castelfranco Yeneto, 24 listopa-

da 1805 r., bya jednym z ostatnich wietnych czynów

legionowych. Przyczynia si te do przypieszenia od-

wrotu arcyksicia Karola. Siadem nastpujcych na Vil-

lach, Klagenfurt, ze skrtem na Wgry, wojsk arcyksi-

cych, posuwa si a do Lubiany Massena, wci ma-

jc na prawem skrzydle, pod Saint-Cyrem, w pierwszej

dywizyi woskiej, legionistów polskich, po raz pierw-

szy tak daleko na powrotne do domu wypuszczonych

szlaki. Ale tymczasem, na pierwsz wie o Trafalgarze,

wiaroomny dwór neapolitaski, ju w poowie listo-

pada, wbrew umówionej neutralnoci, sprowadzi flot

anglo-rosyjsk, z kilkunastu tysicami Rosyan, ród któ-

rych sporo byo onierzy i marynarzy polskich, oraz
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kilkotysicznym korpusem ekspedycyjnym angielskim.

Z tymi sprzymierzecami na czele, pod dowództwem ge-

neraów rosyjskich Lascego i Anrepa, wojska neapoli-

taskie znowu, jak przed szecioleciem, ruszyy znie-

nacka w gór pówyspu, celem wzicia tyów Massenie

i zczenia si z Austryakami.

Jednakowo, ponad wszystkiemi temi odlegejszemi

grobami, góroway cakiem aktualne, blisze, bezporednio

zawieszone nad rozpdzonym w gb Austryi Napoleonem .

Utkwi on tutaj, wród zimy, dalej ni kiedykolwiek

w kampaniach woskich odsunity od swych podstaw

operacyjnych. Poza moliwem zawsze w rdzennych cz-
ciach tak rozlegej monarchii odrodzeniem si opornoci

habsburskiej, mia on naprzeciw siebie nietknit jeszcze

Rosy i nieodgadnione Prusy. Murat, w poowie listopada,

w gorczce pocigu, wypuci z rki wojsko posikowe

spryciarza Kutuzowa, który umkn, wykamawszy si
rzekomym rozejmem. A tu ju nadcigay na Kraków
dalsze silne korpusy i gwardye rosyjskie pod W. Ksi-
ciem Konstantym. Napoleon osobicie popdzi z Schoen

-

brunnu na Morawy, w myli rozbicia zawczasu tej naway
rosyjskiej przed wikszem jej skupieniem si. Musia z tem
pieszy si tembardziej ze wzgldu na mocno niepewny

Berlin. Dotkliw dla niespodziank bya wiea prusko-

rosyjska konwencya poczdamska, obowizujca Prusy do

zbrojnej przeciw niemu medyacyi, pod rygorem uderzenia

na od tyu w 180 tysicy ludzi. Wprawdzie wiedzia take
Napoleon o poprzedniem napreniu prusko-rosyjskiem,

o tajnym planie Czartoryskiego, o „wielkim strachu,jakiego

Rosya napdzia I^rusom". Wiedziarównie o pewnych, bar-

dzo niedawnych, tajnych planach offensywnych sztabu

gównego pruskiego przeciw Austryi. Wiedzia o wpy-
wowych w Berlinie czynnikach, wzdrygajcych si na

sam myl ratowania pobitej monarchii habsburskiej

i marzcych raczej o tem gbszem pogreniu jej, ku

chwale i zyskowi Prus, w duchu starych tradycyi fry-
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derycyaskich. Przenikn te, e w Berlinie niebardzo

si kwapiono z wykonaniem konwencyi i przysigi pocz-

damskiej; e rozmylnie dawano mu jeszcze dosy cza-

su do zaatwienia si po Austryakach równie i z Ro-

syanami; e spekulowano tam wci nietyle na rol
walczcego koalianta, ile midzykoalicyjnego superar-

bitra, obawiajcego si po skoczonej walce spoinie ze

stron zwycisk kosztem pobitej. Lecz wanie dlate-

go pieszy musia z osigniciem stanowczej wygra-

nej, zanim obróciaby si przeciw niemu wahajca si

zdrada i szpada pruska. Wyczuwa to wszystko, przyj-

mujc w gównej kwaterze swej w Brnie morawskiem,

w kocu listopada, przysanego sobie wreszcie z Berlina

medyatora pruskiego, Haugwitza, opatrzonego zapewne

w najtajniejsze hamujce ustne zlecenia królewskie. Ode-

sa go do Wiednia na przewleke rokowania z Talley-

randem, sam gotujc si tymczasem do ostatecznego zbroj-

nego rozstrzygnicia. Nie byo ono jeszcze w tej chwili

bynajmniej ubezpieczone na rzecz Francyi. Przeciwnie,

w dzie odwiedzin Haugwitza i jeszcze przez dwa dni nast-

pne, Napoleon pod wzgldem taktycznym znajdowa si
w pooeniu mocno zagroonem. Mia naprzeciw siebie prze-

waajce o przeszo jedn trzeci wojska austro-rosyj-

skie, i dopiero na gwat cigajc detaszowane korpusy,

zdoa w ostatniej prawie godzinie wyrówna siy a tem

samem wzi gór przewag geniuszu.

Tedy w pocztku grudnia 1805 r., w sam pier-

wsz rocznic koronacyjn, odprawi Napoleon czter-

dziest zwycisk sw batali, austerlick. W tej naj-

wietniejszej swojej, a i liczebnie najwikszej dotych-

czas, przy blisko 90 tysicach z kadej strony ludzi, bi-

twie „trójcesarskiej", zgruchota do cna sprzymierzonych

Austro-Eosyan, zniszczy okoo jednej ich trzeciej w za-

bitych, rannych i jecach, a reszt, wraz z carem i cesa-

rzem rzymskim, w dzik, bezadn pogna rozsypk.

Najwicej ucierpiay niezwalczone rzekomo, stanowice
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liczb j bitnoci rdze armii sprzymierzeczej, wojska

rosyjskie. A byo tam take, niestety, mnóstwo oficerów

i szeregowców polskich. Pochodzili oni poczci jeszcze

z wcielonych gwatem przez Katarzyn odamów siy

zbrojnej sejmowej i insurekcyjnej, z werbunku zndznia-

ej drobnej szlachty polskiej do lekkiej jazdy rosyjskiej,

gównie za z polsko-litewskich poborów rekruckich,

ciganych przez Pawa, a szczególnie obficie, a do dzie-

wiciu rekrutów na kade pótysica dusz chopskich,

w pierwszem czteroleciu rzdów liberaa Aleksandra, z in-

spekcyi poborowej brzeskiej, litewskiej, inflanckiej,

ukraiskiej i kijowskiej. To te teraz, pod Austerlitzem,

jeden z wybitniejszych generaów carskich, zrusyfiko-

wany Polak Przybyszewski, dosta si do niewoli fran-

cuskiej z ca swoj dywizy. Za najdzielniej z caej

armii Aleksandra, podczas stanowczego ataku grenadye-

rów Soulta na centrum rosyjskie na wyynach Pratze-

au, sprawia si zoona niemal wycznie z Polaków
jazda uaska rosyjska, roztrcajc jazd francusk Kel-

lermanna, a zwaszcza dwa wietne szwadrony pierwsze-

go dywizyonu gwardyi konnej imienia cesarzewicza

Konstantego, które z niezrównanym kawaleryjskim impe-

tem sarmackim, szarujc pod pukownikiem Oarow-
skim, rozbiy czwarty puk liniowy francuski i wziy je-

dyny zdobyty w tej bitwie sztandar napoleoski. Ale

te tysicami padli tutaj Polacj'' w szeregach rosyjskich

smutn ofiar niesychanej klski austerlickiej. Ta klska
najwiksz niespodziank bya dla samego Aleksandra.

On to bowiem, na wasn rk, wbrew ostrzeeniom Czar-

toryskiego, pokwapi si z wydaniem tej najpierwszej

walnej swej bitwy, gdy, pewien w pysze carskiej a-
twego zwycistwa, ba si tylko umknicia Napoleona

i troszczy si o odcicie mu odwrotu do Wiednia. A tu

nagle ze wszystkich strcony zudze, w sromotnej uciecz-

ce, sromotniejszem jeszcze kamstwie, wzorem Kutuzowa.

szuka musia ratunku od wpadnicia w rce ju opasu-
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jcego go Davouta. A kiedy w szybko zapadajcym zi-

mowym zmroku, z zasanego trupami nienego pobojo-

wiska, cwaem zrozpaczony, spakany, opuszczony ucho-

dzi car, znalaz si konno przy jego boku, towarzyszy

mu, cuci go i podtrzymywa ks. Adam, skrzywdzony

polski jego minister i przyjaciel. Ta szalona w noc gru-

dniow ucieczka z pod Austerlitzu,—tak po wielu jeszcze

leciecb nie bez zgrozy wspomina bdzie Czartoryski

—

to bya jakby zmora nocna z króla Leara, gdy wicher

huczy w ciemnociach, wal si trony, a królowie po

otwartem bkaj si polu.

Napoleon od pocztku tej kampanii najwicej liczj''!

si z Rosy. Jeszcze po Ulmie mógby on pono, usilnie

namawia}?- do tego przez Talleyranda, na dogodnych wa-

runkach uoy si, nawet sprzymierzy z Austry przeciw

Rosyi. Nie zdobywa si jednak wtedy na zwrot podo-

bny, nienajmniej z uwagi na Prusy; wolaby przeciwnie,

osabiwszy Austry, uoy si z Rosy. Powodowa
si przytem oczywicie nie sympaty dla Rosyi, lecz

wzgldem na odleg a niezmiern jej si. Ale w kocu
zanadto zaczynaa mu ona dokucza, zewszd dawa si
we znaki, w Neapolu, Francyi, Szwecyi i Bawaryi, na

Morawach, w Polsce i Poczdamie. Otó Austerlitz do-

wodnie okaza, e z t si ywioow bdcobd mo-

na byo poradzi. Wówczas te zrodzia si w Napoleo-

nie myl zespolenia Europy przeciw Rosyi. „Bitwa au-

sterlicka—tak gówne jej znaczenie ujmowa on w biu-

letynie Wielkiej Armii—bya zwycistwem europejskiem,

albowiem obalia prestige, które zdawao si by zwiza-
ne z imieniem tych barbarzyców (Rosyan)". Zreszt
nie mógby nawet rokowa w tej chwili z uchylajcym
si Aleksandrem, gdy upokorzony a tembardziej zawzi-
ty car samodzierca, dyszc nieutulon dz odwetu
i pomsty, wola poprostu zbiedz do nieprzystpnej pó-
nocnej swojej stolicy. Z drugiej strony, trzeba byo li-

czy si z Prusami, które ze sw gv3^ szantaow cak©-
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wicie si zdemaskoway przez ukad poczdamski i misy
Haugwitza, a trzymay w pogotowiu zmobilizowan ar-

mi blisko 200 tysiczn. Niepodobna te byo zostawia

zbyt dugo samej sobie Francyi, do której pobrzey po

Trafalgarze atwy przystp mieli Anglicy, ani te zwasz-

cza nieobliczalnego zawsze Parya, skd przykre przycho-

dziy wieci o wynikych ju za nieobecnoci cesarza ci-
kich powikaniach ekonomiczno-politycznych. Wreszcie

w samej Wielkiej Armii, pomimo zdobytej chway, wyra-

nie nurtowao uczucie, e posunito si zadaleko, z Boulo-

gne a na Morawy, i objawiaa si ch corychlejszego

powrotu do domu z ubezpieczonym zyskiem zwyciskiej

kampanii.

Napoleon, sowem, postanowi nieodwocznie kres

wojnie pooy. Poszed za mdr, cho interesown

rad Talleyranda, wycign rk. do Austryi. Opo-

dal Austerlitzu mia widzenie si z cesarzem Francisz-

kiem. W tem spotkaniu z Jego Rzymsk i Apostolsk

Moci, najpierwszym w Europie monarch, bratankiem

ostatniej królowej Francyi, a przyszym teciem swoim,

okaza uprzedzajc grzeczno, prawie deferency,

oszczdzajc mu upokorzenia zwycionego wobec zwy-

ciscy. Jeli jednak wmawia sobie, e takiem wzgl-
dnem obejciem ugaska i zyska Franciszka, to by
w grubym bdzie. Ten bd zasadniczy Napoleona, po-

nawiany póniej na zjazdach tylyckim i erfurckim

oraz w sprawie austryackiego maestwa, polega na

przecenieniu przeze istotnego dostojestwa, moralnej

wartoci i umysowego poziomu koronowanych swych

przeciwników, jakote na beznadziejnem wspinaniu si do

dynastycznej ich wycznoci, do skojarzenia, uzgodnie-

nia si z nimi. To byo zarówno niepodobiestwem -wzgl-

dem Franciszka, Aleksandra, Fryderyka-Wilhelma. Im wi-
cej stara si Napoleon zyskiwa ich sobie osobicie, tem-

bardziej tylko odstrcza ich od siebie. Nienawidzili go

oni ywioowo za duchow jego wyszo, za to, e si
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z nimi zrówna, ponad nich wyniós, nie zwyrodniaem,

zbkarciaem ich prawem dziedzicznem, lecz przyrodzonem

prawem swego geniuszu, e ich bija i, co najgorsza, ua-

skawia, e z nimi obcowa, e poprostu y, e sam istno-

ci swoj doprowadza do absurdu kruchy, faszywy, fikcyj-

ny ich majestat. Tak te w niniejszym byo wypadku. Za-

raz po obecnem austerlickiem spotkaniu, samolubny, po-

dejrzliwy, tchórzliwy, zajady, bezlitosny, lubieny, pro-

stacki, tpy mieszczuch w koronie, jakim by cesarz Fran-

ciszek, swoim dyalektem wiedeskim, do zaufanego ks.

Liechtensteina, z nieopisan wybuchn wciekoci: „Te-

raz, kiedym go (Napoleona) widzia, ju nazawsze zno-

si go nie mog". Mimo to, ju po dwóch dniach podpi-

sany zosta odrbny rozejm austro-francuski. Austrya

wycofywaa si, zostawiajc na placu umykajc si
zreszt samorzutnie Rosy. Z kolei jedn i drug po-

zostawiay swemu losowi Prusy. Zdradziwszy ongi w Ba-

zylei pierwsz koalicy dla Francyi rewolucyjnej, a wie-
o w Poczdamie Francy dla Rosyi, zdradziy teraz

w Schoenbrunnie trzeci koalicy dla Francyi napoleo-

skiej. W poowie grudnia, z cakiem zmikym a najpe-

wniej opaconym przez Francy Haugwitzem, podpisany

zosta traktat schoenbruski, stanowicy nareszcie, za

cen przyznawanego Prusom Hanoweru, targowane od

dziesiciolecia, od pokoju bazylejskiego, przymierze pru-

sko-francuskie. Poczem, pod podwójnym naciskiem klski

austerlickiej i tego przymierza, z negocyatorskiej rki
wyrozumiaego a najpewniej opaconego przez Austry
Talleyranda, szybko doprowadzon zostaa do koca pa-

cyfikacya odrbna z Austry. Za cen utraty campofor-

mijskich odszkodowa austryackich, Wenecyi z Istry,

Dalmacy, Cattarem, dalej Tyrolu, Trentina, itd., ogóem
przeszo tysica mil kwadratowych i pótrzecia miliona

mieszkaców, cho stosunkowo z pewn jeszcze, wanie
dziki Talleyrandowi, folg, przyznaniem Austryi Salz-

burga i pomiarkowaniem kontrybucyi wojennej, podpisa-
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ny zosta w Preszburgu, pod koniec grudnia 1805 r., trak-

tat pokojowy austro -francuski.

Koczya si trzecia koalicya raptowniejszym i ci-
szym, ni dwie poprzednie, pogromem. Wprawdzie pozo-

staa jeszcze niezagodzona Rosya, lecz naleao przy-

puszcza, e i ona, po lekcyi austerlickiej, powróciwszy

do siebie, odstpiona od Prus i Austryi, za ich przyka-

dem pokojowego poszuka rozwizania. Alici taki pono-

wny powszechny pokój ldowy Napoleona zwyciscy i tym

razem, jak poprzednio, stawa si klsk nieszczsnego

narodu, któremu tylko wojna powszechna przynie mo-

ga zbawienie, a który raz jeszcze i w tej wojnie, i w tym
pokoju cakowicie zosta pominity. Podobnie jak gene-

ra Bonaparte w Leobenie i Campoformio, jak Pierwszy

konsul w Lunewilu i Paryu, tak teraz cesarz Napoleon

w Schoenbrunnie i Preszburgu godzi si a nawet sprzy-

mierza z rozbiorcami Rzpltej polskiej. Za nowy ten

bolesny zawód, caej dotykajc Polski, przedewszystkiem

ostatecznie pognbia wielk spraw, ywym czynem

wcielajc najrdzenniejszego, wyzwolonego od wszystkich

spórozbiorców, niepodlegego ducha polskiego, ostatecz-

nie grzeba konajc spraw legionow.

YI.

Zawiedziony potylekro naczelny tej sprawy prze-

wodnik, Dbrowski, od kilku ju lat, od przekszta-

cenia legii na póbrygady a zwaszcza od wyprawy
na San Domingo, w najprzykrzejszem trwa pooe-
niu. Wraz ze spraw legionow, jego wasna bya
przegrana na wychodctwie i w kraju. Z wychodctwa
wracao do kraju peno legionistów najlepszych, ostat-

niej wyzbywszy si nadziei. Wracali zasueni wodzowie
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i wietni oficerowie, wzory patryotycznego powicenia

i onierskiego honoru. Wracali Kniaziewicz i Wielhor-

ski, Godebski i Fiszer, tylu innych ofiarnych uczestni-

ków wysiku i nieposzlakow^anych wiadków bankructwa

legionowego. Dbrowski nie wraca, bo by z nich naj-

twardszy, najwytrzymalszy. Im bardziej niektórzy z nich,

jak Kniaziewicz, wzywali go do ustpienia, im bardziej

inni, jak Kosiski, obracali mu nó w sercu, o coraz no-

wym donoszc zawodzie, o coraz nowej pacyfikacyi fran-

cuskiej, zabójczej dla sprawy legionowej, tembardziej on

si zacina w tej polityczno-wojskowej koncepcyi, która

go do legionowego pchna przedsiwzicia. Wci w g-
bi upiera si przy swem przekonaniu, e te wszystkie

pacyfikacye s rzecz nietrwa i przejciow, e po nich

wiksza jeszcze rozgorzeje wojna, która zwycisk Fran-

cy konsularn i napoleosk wreszcie a na polsk wy-

prowadzi ziemi i pozwoli urzeczywistni wytyczn myl
i pie legionow. Dbrowski, chop zawzity, pój na-

powrót pod jarzmo trójrozbiorcze, ugi si, ukorzy,

przyzna si do legionowej przegranej i bdu, nie chcia.

Wola trwa i contra spem sperare. Lecz on nietylko wraca
nie chcia, ale wraca nie móg. Do czegoby wróci? Do n-
dzy i potpienia rodaków? Nie znalazby w domu nawet

chleba dla chorej ony i dzieci. Nie mógby, jak Wiel-

horski, osi w dobrach dziedzicznych, albo jak Kniazie-

wicz, na przyjacielskiej sanguszkowskiej dzierawie. Nie

mia w kraju przyjació. A za to wrogów mia tam co

niemiara, podkopujcych dobre jego imi obywatela

i onierza. Daremnie szuka jakiej z krajem styczno-

ci, pisywa do ludzi najszanowniejszych, do Sotyka,

Czackiego, ks. Józefa Poniatowskiego, starego Czartory-

skiego; daremnie zaufanych, jak Haukego, posya tam

adjutantów. Odbiera w najlepszym razie sowa obojtnej

grzecznoci; pozatem za wyczuwa odgos wyranej nie-

chci, surowej krytyki, albo wrcz zajadej wrogoci.

Wic pozosta na miejscu, we Woszech, ród warunków
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coraz dotkliwszych. Straci naprzód, jak wskazano, ko-

mend czynn legii, dla fikcyjnego nad niemi inspekto-

ratu. Nastpnie, po rozebraniu póbrygad polskich i znisz-

czeniu wikszej ich czci, z inspektora wojsk polskich

we Woszech zosta, w 1803 r., inspektorem generalnym
caej jazdy woskiej, co subowym byo awansem a de-

gradacy narodow. W tym stopniu odtd urzdujc
w Medyolanie, cakowicie by odcity od byych swych
podkomendnych. Pierwsza póbrygada Grabiskiego,

czyli puk piechoty polsko-woskiej, — gdy od jesieni

1803 r. dekretem konsularnym przywrócon bya w ar-

mii francuskiej, a nastpnie i we woskiej, nazwa pu-
ków zamiast póbrygad,—wraz z pukiem jazdy Roniec-
kiego, dziaay w Neapolitaskiem pod rozkazami Saint-

Cyra; dwie pozostae giny na San Domingo pod roz-

kazami Leclerca i Rochambeau. Za byy ich wódz ro-

dowity zdaa na to wszystko patrze si musia, z ko-

menderujcego generaa polskiego zostawszy administra-

cyjnym urzdnikiem wojskowym wosko-francuskim.

Nieprzestawa oczywicie Dbrowski i nadal jak-

najywiej interesowa si losem drogiej swemu sercu bro-

ni legionowej. ledzi uciliwe jej przeprawy w Apulii;

z bezsilnym bólem odbiera przedmiertne skargi legioni-

stów z San Dominga. Ale nic dla nich uczyni nie móg,
ani nawet w ich wstawia si sprawie. Zapragn tedy przy-

najmniej od zapomnienia i poniewierki uchroni ich imi,

ocali pami i honor legionowego czynu. A pragn zara-

zem obroni samego siebie, twórc i wodza tego nieszczli-

wego, przegranego, skompromitowanego wtedy czynu,

który ówczesna opinia publiczna rodaków i wielu nawet

byych legionistów skonn bya pitnowa jako wytwór

szalonej polityki straceców, albo te wrcz zbrodniczej

prywaty kondotyerów. Za za t rzekom zbrodni, za

tyle szlachetnej krwi polskiej, przelanej rzekomo nada-

remnie, za tyle okrutnych zawodów legionowych, prze-

dewszystkiem czyniono odpowiedzialnym Dbrowskiego.

Napoleon a Polska. 111. 23.
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W podobnym duchu skro ujemnym i oskarzyciel-

skim nietylko wystawiano podówczas przed narodem

w relacyi ustnej, lecz ju iw pisemnej poczynano

utrwala dzieje legionowe. Taka pobudka dziejopisar-

ska, w chwalebnej skdind intencyi upamitnienia od-

bytych pospou bojów, wczenie zrodzia si ród by-

ych podkomendnych Rymkiewicza i Kniaziewicza, w przy-

jacielskiem kole Godebskiego, Kosseckiego, Drzewiec-

kiego i innych, raczej chodno wzgldem Dbrowskie-

go nastrojonych naddunajczyków. Przyczyli si do tej

myli niektórzy, w rodzaju Kosiskiego, byli podko-

mendni Dbrowskiego, mniej mu yczliwi, poczci
mocno do uprzedzeni. Przyczyli si równie po po-

wrocie do Warszawy dziaacze byej jakóbineryi pol-

skiej w Paryu, eksdeputacyjne grono Dmochowskiego,

Szaniawskiego, itp. zakltych Dbrowskiego wrogów
i przeladowców. Ze strony tych bliszych i dalszych

wiadków zajto si nakreleniem historyi wieych wy-

sików i przepraw emigracyjno - legionowych. Tak po-

wstao pismo obszerne w jzyku francuskim, biegnce

od zaoenia legii a do 1801 r., niepozbawione szcze-

góów ciekawych, lecz pene faszów i nienawistnych na

Dbrowskiego potwarzy, „Obraz historyczny legionów

polskich", którego autorem by kapitan legii pierwszej,

przemylny i zjadliwy Piotr Tomaszewski. Tak znów, na

wezwanie Kosseckiego, powstay odrbne uamki histo-

ryczne, jak Godebskiego cenny pamitnik oblenia Man-
tui, albo Aiamitowskiego do niecisy skrót dziejów

artyleryi legionowej. Kossecki z Warszawy zwróci si
nawet listownie wprost do Dbrowskiego, z daniem
przysania sobie urzdowych akt kancelaryi legionowej,

jako materyau do zamierzanej zbiorowej pracy histo-

rycznej o legiach. Genera grzecznie si wymówi; nie

ywi on oczywicie wielkiego zaufania do bezstronno-

ci tego warszawskiego o sobie i swych czynach dzie-

jopisarstwa.
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Postanowi natomiast Dbrowski, uprzedzajc podo-

bne, mniej lub wicej wtpliwej wartoci, a najpewniej sobie

nieprzychylne pomysy iistoryograficzne, sam na wasn
rk, na podstawie swych wspomnie oraz posiadanych

bezporednich ródowych wiadectw pisemnych, swojej

korespondencyi i dzienników wojskowych, uoy zwize,
autentyczne dzieje sprawy legionowej, w cigu picio-

lecia od podjcia jej przez siebie po wyjedzie z kraju,

a do faktycznego jej zawieszenia po pacyfikacyi lune-

wilskiej. Do redakcyi w jzyku franeuskim uy zaufa-

nych swych adjutantów przybocznych, Regulskiego, Pflug-

beila, Haukego, lecz sam caej rzeczy, pod wzgldem
ducha i toku wykadni, nada wasne wybitne pitno oso-

biste. W ten sposób powstao Dbrowskiego „Opisanie

y hystoria Legiów polskich", czyli „Pamitnik wojskowy
(Memoire militairc) legionów polskich we Woszech, z przy-

pisami ródowemi, powicony krewnym legionistów,

pisany w Medyolanie w r. IX". W rzeczywistoci Pa-

mitnik w tym czasie (1800-1) by dopiero zaczty
i ulega nastpnie znacznym przeróbkom redakcyjnym.

Naogó jestto cisy, prawdomówny, cenny w lapidarnej

swej prostocie, wysnuty wprost ze róde, rys dziejów

legionowych. Zapewne, w dochowanej, a nazbyt treciwej

wersyi oryginalnej, jto pismo niewolne jest od braków,

zarówno pod wzgldem owietlenia, jak i przemilczenia

pewnych rzeczy, ludzi, wypadków, spryn, zagadnie.
Pomimo caej swej przedmiotowej wstrzemiliwoci, bez-

zosobowoci, urzdowej a szarzyzny wykadu, niewolne

te jest od pewnej, cakiem zreszt zrozumiaej i nieu-

niknionej, osobistej intencyi apologetycznej. Ale prze-

dewszystkiem jestto szlachetna apologia zbiorowa samej

idei legionowej. Trzeba byo koniecznie t jedyn w swoim
rodzaju ide postawi przed wiatem i narodem w wie-
tle waciwem. „Legiony — pisa Kosiski — byy ludem

bkajcym si na puszczy; widok ojczyzny, jak sup
ognisty przewodniczy ich krokom". „Jak bdne w no-
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cy wiata,— piewa Godebski — co udz podrónych.

Tak cie Matki ich wodzi po krainach rónych... W ich

zbrojnem ciele dusza narodu janiaa. Na twarzy bya
rozpacz, a na czole chwaa". To bya prawda. Owó t
prawd zasadnicz, najczystsze narodowe ródo imprezy

legionowej, jaknajdobitniej w swym Pamitniku stwierdza

Dbrowski. Ze wzgard odtrca potwarz, jakoby „legiony

polskie powstay ze zbiegów i najmitów, oraz z oficerów^

których jedynym zamiarem byo, suc ambicyi lub in-

teresowi swego wodza, mie sposób utrzymania si". Ze
suszn natomiast podnosi dum, e „Polacy zjednoczyli

si w korpus zbrojny (legionowy) wycznie celem po-

wrócenia do ojczyzny swojej; zanim to za mogoby na-

stpi, zczyli si w widoku zachowania ród siebie du-

cha narodowego i nadziei stania si kiedy wojskiem

narodowem; woleli wreszcie by wygnacami i cierpie

niedostatek, nieli schyli karku pod jarzmem mocarstw

rozbiorczych, uwici biernem milczeniem niewol swo-

jej ojczyzny". Za na samem czele pamitnikarskiej swej

relacyi kad znamienne godo, wzite ze starej „Takty-

ki" hr. Guiberta, synnego ongi pisarza wojskowego,

czuego poety, kochanka i salonowca wersalskiego ancien

rgimu w jednej osobie. W dedykacyi, ofiarujc swe dzie-

o „krewnym legionistów", tych zwaszcza co pooyli
koci na obczynie pod legionowym sztandarem, znka-
ny, zasmucony Dbrowski, wiadom wielkiej swej odpo-

wiedzialnoci przed temi mianowicie, okrytemi aob,
rodzinami polegych swych podkomendnych, jakgdyby

tomaczy si, uniewinnia, zasania owem godem: „Sza
obywatela, marzcego o szczciu swej ojczyzny, ma
w sobie co, co wzbudza poszanowanie".

„Szaem (dlire)^ musia sam nawet Dbrowski
w beznadziejnej chwili ówczesnej nazwa stracon na*

razie spraw legionow. Przestawszy by jej sternikiem,

zosta jej historykiem, jako rzeczy skoczonej, umarej^

Wysiadywa teraz przewanie w Medyolanie, zdaa od
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szcztków legionowych. Peni administracyjn sw su-b wosk, zbiera ksiki, sztychy mapy wojskowe,

porzdkowa legionow sw kancelary i bibliotek. Tu-

taj, w lombardzkiej stolicy, widzia go wtedy i w podró-
nym opisa dzienniku pisarz i orygina niemiecki, a byy
oficer rosyjski za Katarzyny, Seume, kióry go niegdyw su-

worowowskiej spotyka Warszawie. Gdy jednak teraz

dotkn w rozmowie nowoczesnych widoków zczenia ca-

ej Polski pod berem rosyjskiem, pod askawym Aleksan-

drem, usysza Dbrowskiego zdanie, e on woli wytrwa
jeszcze przy „ostatniej nadziei" wywalczenia moe zupe-

nej niepodlegoci. „Dzielnem i szlachetnem" wydao si
to uczciwemu Seumemu. Inaczej przecie ówczesne zachowa-

nie si Dbrowskiego oceniano w kraju. Chciano w niem

prost jeno odack widzie rachub. Szkodzia wielce

Dbrowskiemu nieszczególna opinia niektórych innych

celniejszych legionistów, wymawiajcych si, jak i on,

od powrotu do kraju. Wprawdzie byli tam oficerowie,

wyróniajcy si tyle brawur, co charakterem narodo-

wym, jak Chopicki, Redel, Klicki i inni. Ale u samej

góry, przewanie ju w stopniach generalskich, pozostali

na obczynie ludzie jak Roniecki, Axamitowski, Gra-

biski, Sokolnicki, Zajczek, w których, poza tgoci
oniersk, u jednych mniej, u drugich wicej, zawsze

przecie zbyt jasno pospolite przebijao karyerowiczostwo.

Odbarwiao to w opinii krajowej na samym Dbrowskim.
Wszak on sam nieinaczej, nielepiej od tamtych, ani wraz

z legiami jak Rymkiewicz nie zgin, ani te wraz ze

zgub legii jek Kniaziewicz nie skwitowa ze suby,
lecz piastowa i nadal popatne, najemne w obcem woj-

sku stanowisko. ^N^ie szczdzono mu te z tego tytuu

cikich, krzywdzcych oskare. Ciko skrzywdzi go

nawet szlachetny Godebski, w cudnym „Wierszu do le-

giów polskich" zgoa przemilczajc ich twórc. Co gor-

sza, temu twórcy i naczelnemu wodzowi legionowem*

poeta legionowy z wyranym wyrzutem przeciwstawia
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ran gorycz przeciwstawia mu i wysawia Kniazie-

wicza za to, e „budzc odwag hasem, któremu sam

wierzy, I sam niem zawiedziony, prónej sawy syty,

Przeniós ziomków szacunek nad obce zaszczyty". Tak
wic, palcem prawie wskazujc Dbrowskiego, odmawia
mu niejako prawa do narodowego szacunku. Po paru ju
leciech, gdy wybije godzina wielkiego narodowego czy-

nu, Godebski w sposób godny siebie i Dbrowskiego
odwoa te obelywe zarzuty. Ale obecnie góroway one

w opinii krajowej, cho bya w nich krzyczca niespra-

wiedliwo, byo wyczne poleganie na pozorach i wra-

eniach chwili, byo zapoznawanie ogólnej konjunktury

europejskiej, istotnej roli Dbrowskiego, historycznego

przeznaczenia legionów i gbszego stosunku do nich

Napoleona.

W rzeczy samej,' cho waciwe legie polskie ju
wtedy istnie przestay, jednak szcztkowe ich formacye

wci pozostaway w stycznoci bezporedniej z Pierw-

szym konsulem i cesarzem, tworzc bdcobd jedyny

ywy cznik pomidzy nim a spraw polsk. Przywi-
zanie legionistów do jego osoby, na które stale kad
nacisk Murat, byo faktem niewtpliwym. Std rodziy

si pochodne objawy sympatyi dla jego zastpcy i szwa-

gra Murata, jako moliwego z jego rki przyszego kró-

la polskiego. On sam ze swej strony ceni sobie to przy-

wizanie, i zwaszcza od klski San Dominga dba o to,

aby ono nie zagaso. .,Nie zapomn nigdy—tak w maju

1803 r, pisa Grabiskiemu Pierwszy konsul—walecznych

(I. póbrygady polskiej). Mog oni by spokojni o swoj
przyszo. Cho su Republice Woskiej, uwaam ich

za sucych Francuskiej". Nie chcia bynajmniej zaniku

tych ostatnich formacyi polskich, które przeciwnie pra-

gn zachowa jako cenny na przyszo zarodek. Ch-
tnie te zatwierdzi wyraon teje jesieni prob Gra-

biskiego o prawo wcielania do swej póbrygady dezer-
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terów austryackich we Woszech oraz znajdujcych si
na Elbie resztek 114. póbrygady, aby w ten przynaj-

mniej sposób, wobec ustania rekrutacyi od zawarcia poko-

ju, utrzyma w mierze stan czynny korpusu. Zarazem ba-

czne mia oko na wabice wpywy tajne rosyjskie, które,

w imi restytucyjnych przyrzecze Aleksandra i widoków
Czartoryskiego, trafiay z Petersburga a do polskich obo-

zowisk legionowych we Woszech. W istocie, kaptacyj-

ne i dezercyjne namowy rosyjskie nie przestaway po-

dówczas, 1804-5 r., szerzy si ród rozoonych w Apu-
lii legionistów. Zajmowa si tem pose carski w Nea-
apolu, Tatiszczew, onaty z Polk, siostr dzielnego le-

gionisty, szefa szwadronu Jana Konopki. Agitacy ta-

k uatwiaa wspomniona obecno licznych majtków,

a nawet wybitnych oficerów Polaków z dzielnicy roz-

biorowej litewsko-ukrainnej, zarówno poród zaogi kr-
cych pod Neapolem okrtów rosyjskich, jakote wya-
dowanych tam póniej wojsk carskich. Jednak ta rozka-

dowa robota rosyjska nie osigaa celu; a jeli nawet

poddawa si jej czasem jaki typ zwyrodniay, jak byy
oficer legionowy, przez wasnych przepdzony kolegów,

Hieronim Pgowski, oszust, awanturnik, noszcy si
z projektem zamachu na Napoleona za pienidze rosyj-

skie, to by to wyjtek zgoa odosobniony.

Bardziej niepokojco przedstawiay si pewne sto-

sunki, istniejce, jak wzmiankowano, pomidzy niektó-

remi ywioami legionowemi, zwaszcza oficerami na

reformie, a opozycy wojskow francusk, cic ku

Moreau i bliskiej mu frondzie generalskiej. Szczególnie

draliwe byo pooenie odesanych z San Dominga roz-

bitków polskich, w których Napoleon domyla si gorz-

kiego ku sobie alu, i których póniej jeszcze, po wie-

lu leciech, starannie unika, „jakby smutnem (na ich wi-

dok) wspomnieniem raony". To te zaraz po wykryciu

spisku Cadoudala, wiosn 1804 r., wszyscy znajdujcy

si w Paryu oficerowie Polacy otrzymali rozkaz opusz-
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czenia stolicy w cigu dwudziestu czterech godzin i uda-

nia si na stay pobyt do Chalons sur Marne. Tutaj

zgromadzia si tym sposobem znaczna liczba znajduj-

cych si weFrancyi niedobitków 113. i 114. póbrygady

oraz reformowanych oficerów polskich, biedujcych odtd
na póodzie w maej prowincyonalnej miecinie francu-

skiej, w rozpaczliwej bezczynnoci i upadku ducha. Jedyny

dla siebie ratunek widzieli oni w nowej wielkiej wojnie

napoleoskiej. Jeden z nich, nienajlepszy zreszt, Pasz-

kowski Franciszek, niegodny pupil poczciwego Kociu-

szki, lichy charakter, lecz nie bez zdolnoci oficer, w pi-

sanej tutaj, w maju 1804 r., rozprawie „O wojnie", trafnie

wyrak uczucia kolegów, gdy „wzywa wojn, bóstwo

wielkie i dobroczynne". Gdy tylko wielka wojna moga
tych nieboraków ze smutnej chaloskiej wyzwoli pró-

nicy, i wymarzonym pierwotnie szlakiem legionowym

do utraconej wyprowadzi ojczyzny. Za takiej wojnie

jeden tylko móg przewodzi niezwyciony cezar Napo-

leon. Podczas plebiscytu nad majow uchwa senack pa-

rysk 1804 r. o ustanowieniu cesarstwa, Polacy, konsystuj-

cy w Chalons, wraz z oficerami francuskimi zaogi miej-

scowej, sprowadzeni zostali do komendanta miasta, ge-

neraa Gotrou, celem oddania gosów swoich. „Oficero-

wie francuscy—opowiada jeden z polskich legionowych

tej sceny uczestników, niedobitek z San Dominga,—nie

chcieli podpisa, tylko ebymy pierwej podpisali... My
Polacy, mówic do siebie: „Bierz ich dyabli, podpiszmy,

bdzie prdzej wojna"—i tak jak podpisalimy, tak i oni

podpisali". Piechota i jazda polska, bdca we Woszech
na subie tamecznej, powoana przed paru laty do ple-

biscytu konsularnego, tym razem nie uczestniczya ju
w plebiscycie cesarskim francuskim. Pamita o niej jed-

nak Napoleon i nie omieszkiwa dowodami yczliwej swej

pamici podtrzymywa znanego sobie przywizania tych

wojsk do swej osoby. Tak wic, w poowie lipca 1804 r.,

przy pierwszem cesarskiem rozdawnictwie odznak fra»-
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cuskiej Legii honorowej, nie zapomnia o twórcy legio-

nów polskich i wyróni Dbrowskiego wysok dekora-

cy ora zotego Legii.

Ju wtedy od paru miesicy, z powodu rozstrze-

lania Enghiena, zerwane byy stosunki z Petersbur-

giem, otwieraa si wielka rozprawa rosyjsko - fran-

cuska, wielkie spózawodnictwo midzy Napoleonem
a Aleksandrem. Napoleon, pomstujc na „gupi arogan-

cy rosyjsk" i przewidujc nieuniknione starcie wojen-

ne z carem, poczyna na taki wypadek ywiej intereso-

wa si Polsk. Pod koniec lipca 1804 r., osobicie prze-

pisywa szefowi wydziau ministeryum spraw zagranicz-

nych, Hauterivowi, w póurzdowej broszurze „O zmia-

nach zaszych w Europie od wierci wieku", uwydatni
przedewszystkiem, „wiele Rosya zyskaa na podziale

Polski". We wrzeniu, odprawiajc uroczysty objazd le-

wego brzegu Renu, kaza sobie z Medyolanu, z misy
dzikczynn od wadz woskich, przysa do Moguncyi

Dbrowskiego, przyj go na audyencyi poufnej i poe-
gna znaczcemi sowy: „zobaczymy si jeszcze". W pa-
dzierniku, podczas zarzdzonego uwizienia bawicych
w Paryu Polaków poddanych rosyjskich, a midzy in-

nymi Moszyskiego, istotnego agenta rosyjskiego, zale-

ci Napoleon ministrowi policyi, Fouchemu, wyczy
od represyi Sapieh i innych godnych zaufania Polaków.

Podczas koronacyi cesarskiej w Notre Dam, w grudniu

1804 r., ród dostojników wojskowych francuskich i wo-
skich, by równie obecny Dbrowski. Na yczenie ce-

sarza pozosta on w Paryu przez kilka nastpnych
miesicy. Nalea te Dbrowski do deputacyi, przybyej

potem z Medyolanu do stolicy Francyi w sprawie obj-

cia tronu woskiego przez Napoleona. Na odpowiednim

akcie, zoonym cesarzowi, w marcu 1805 r., przez t
deputacy, imieniem Republiki woskiej, i ofiarujcym

mu elazn koron królewsk lombardzk, ród 24 pod-

pisów, z wiceprezydentem Melzim na czele, pooy take
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swój podpis Dbrowski, jako „genera polski w subie
woskiej (generale polacco al sewizio italiano)". Kiedy na-

stpnie Napoleon zjecha do Lombardyi, celem odbycia

koronacyi królewskiej w Medyolanie, konsystajce we
Woszech wojska legionowe polskie, jako przynalene do

nowego królestwa woskiego, popieszyy zapewni go

o swej wiernoci i zupenem oddaniu. Puk jazdy pol-

skiej, z Neapolu, w sam dzie wita narodowego 3 ma-

ja 1805 r., wystosowa do cesarza i króla gorcy, w j-
zyku francuskim, adres hodowniczy. „Z niewysowio-

n radoci — gosi ten adres—dowiedzielimy o obj-

ciu przez W. C. Mo korony woskiej. Zardzewiaa ko-

rona elazna na uwiconej gowie W. C. Moci wnet

najwietniejszym zajanieje blaskiem... Wszyscy ofice-

rowie oraz pimienni podoficerowie i onierze polscy,

kadc tu swe podpisy, ...gotowi s przela ostatni

kropl krwi dla obrony osoby W. C. Moci, dla chwa-

y sawnego imienia Twego i obrony praw Twoich, za

kadym Twoim rozkazem". Podpisali ten adres Ko-
niecki pukownik, szefowie szwadronu Zejdlic, Konop-

ka, Klicki, kapitanowie Lenkiewicz, Dulfus, Kosta-

necki, Berko, porucznicy, Taski, Fijakowski, podpo-

rucznicy Dobiecki, Stokowski, i wielu innych walecz-

nych. A byo jeszcze wtedy w tym puku, obok wietnej

modziey ochotniczej i wypróbowanych powstaców
kociuszkowskich, do ludzi dawniejszego nawet auto-

ramentu, jak sdziwy kapitan Jacewski, co jeszcze pod

Puaskim w barskiej bi si konfederacyi, albo prosty ka-

walerzysta, siwy a rzeki staruszek Rosnowski, z dawne-

go wojska Rzpltej, noszcy pierwszy numer matrykuy
pukowej. Jednakowo w powyszym adresie uderza

charakter czysto onierskiej, wiernopoddaczej odezwy,

wycznie powiconej osobie wodza i pana, obcego mo-

narchy, Napoleona. Uderza brak wszelkiej zgoa wzmian-

ki o Polsce. Niezawodnie w tej redakcyi przebija dwo-

racki, pretoryaski, wyzuty gbszego czucia narodo-
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wego, duch jej autora, Ronieckiego. Ale przykr byo
rzecz, e tylu dzielnych sygnataryuszów tej odezwy

pogodzio si z zupenem w niej przemilczeniem gównej
spryny wysile legionowych, wasnej sprawy narodo-

wej polskiej. Z podobnym adresem, w jzyku woskim,

osobno zwróci si do Napoleona puk piechoty polskiej.

Tutaj podpisali si pukownik Grabiski, s2ef batalionu

widerski, kapitanowie Amira, Bieliski, Estko, Ksi-
nowski, Notkiewicz, Ruttió, Stuart, porucznicy Bali,

Bukowski, John, Zawistowski i wielu innych. Cesarz

widocznie tym odezwom wiksz przypisywa wag,
skoro kaza ogosi je w caoci na szpaltach urz-

dowego Monitora paryskiego. Podczas koronacyi kró-

lewskiej Napoleona w katedrze medyolaskiej, w kocu
maja, ród dygnitarzy królestwa woskiego asystowa
znowu Dbrowski. Znajdowa si on równie, wraz

z generaem brygady Dembowskim, ród oficerów od-

znaczonych orderem komandorskim korony elaznej wo-
skiej, przy ówczesnem pierwszem rozdawnictwie tej de-

koracyi. Wówczas te, po akcie koronacyjnym, odprawi
Napoleon przegld wojsk polsko-woskich, ostatni po

omiu leciech swój przegld szcztków legionowych pol-

skich na ziemi woskiej, w pocztku czerwca 1805 r., na

polu Montechiaro pod Medyolanem.

Ju wtedy do najwyszego dochodzio napicia, ju
do wojennego dojrzewao wybuchu trzecie przesilenie

koalicyjne. Wskazano, jak rol pierwszorzdn, aczkol-

wiek tylko potencyalnie, pod pustaci niewykonanych
w kocu, lecz bdcobd niezmiernie doniosych zamie-

rze Aleksandra i Czartoryskiego, odgrywaa w tern

przesileniu sprawa polska. Otó nie myli si bynajmniej

Czartoryski, kiedy w ówczesnych petersburskich i puaw-
skich swych memoryaach wyraa przekonanie, e, na wy-

padek nowej anglo-austro-rosyjskiej koalicyi, ta sprawa nie

moe pozosta obojtn Napoleonowi pomimo pozornej je-

go dotychczas w tym wzgldzie biernoci, lecz przeciwnie.
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musi sama przez si narzuci si jego myli, jako natu-

ralna potna bro przeciwkoalicyjna. W rzeczy samej,

imi Polski coraz dobitniej poczo przypomina si
w Paryu. Po tamtej scenie w Tuileryach z jesieni

1803 r., to imi zapomniane, przemilczane, znów ozwao
si teraz, wiosn 1805 r., w Senacie francuskim. Przyj-

wszy ofiarowan sobie przez deputacy medyolask, przy

udziale Dbrowskiego, koron wosk, Napoleon w przemó-

wieniu, wygoszonem z tego powodu w Paryu, przed

Senatem, w marcu 1805 r., poczenie w swej osobie oboj-

ga koron uzasadnia skutkamipodziau Polski. „Podzia Pol-

ski—rzek, dotykajc po raz pierwszy tej sprawy w prze-

mówieniu cile urzdowem—...na nasz niekorzy za-

ma równowag powszechn". Wygraajc koaliantom

spraw polsk, Napoleon móg poruszy j bd sam bez-

porednio na wasn rk, bd te za porednictweim

Prus. Ta ostatnia mianowicie myl rzucenia Prus na

Rosy i Austry za cen odbudowy Polski na rzecz

dynastyczn prusk, myl zwizana jeszcze z polsko-

pruskiem przymierzem sejmowem, wznowiona potem

w pierwotnych projektach Dbrowskiego, Wybickiego

i emigracyi polskiej w Paryu, pokutujca we francu-

skiem ministeryum spraw zagranicznych przez cay okres

Dyrektoryatu, zacza znowu wyania si obecnie,

w dobie trzeciej wojny koalicyjnej. Bya ona brana na

uwag w sztabie pruskim w zwizku ze wspomnianemi

planami offensywnemi przeciw Austryi, z jakiemi tam

noszono si ju w 1804 r. Bya te podsuwan Napoleo-

nowi przed samym wybuchem wojennym 1805 r. Podsu-

wa j cesarzowi jeden z najzdolniejszych jego tajnych

doradców politycznych, hr. Montgaillard, ndzny skdi-

nd awanturnik, lecz obdarzony rzadk intuicy ma
stanu i miewajcy te nieraz ucho cesarskie w wanych
zagadnieniach midzynarodowych. Ju w memoryale

z koca lipca 1805 r., przypominajc zwizki dawnej

Francyi królewskiej z „republikaskiem Królestwem pol-
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skiem", orodkiem „równowagi pónocnej", zaleca Mont-

gaillard „skoni Prusy do zaatakowania Rosyi w Pol-

ice*. W memoryale nnstpnym, z koca sierpnia, dor-
czonym Napoleonowi w Saint-Cloud przez Duroca, ju
w czasie przygotowa do wyjazdu cesarza na kampani,
kad Montgaillard gówny nacisk na grob rosyjsk.

Wskazywa, e Rosya od pierwszego rozbioru Polski

zyskaa 7 milionów ludnoci, e moe utrzymywa armi
pómilionow, e ogromem swym „cinie na Europ,
a gotowa rzuci si na Grecy i Wochy". Co najcie-

kawsza, utrafia on tutaj w samo sedno tajnych planów

Czartoryskiego. „Jest rzecz niewtpliw, — pisa — e
Prusy prdzej czy póniej bd zaatakowane przez Ro-

sy w Polsce... Powinny zatem Prusy popieszy si
z uprzedzeniem Rosyi w Polsce". W nastpnym memo-

iryale, ju w dobie kapitulacyi ulmskiej, w kocu pa-
dziernika, wprost da Montgaillard „zmuszenia gabine-

tu berliskiego do przeciwstawienia si Rosyi... i do po-

wikszenia si w Polsce kosztem Rosyi i Austryi". Tak
czy owak radzi pod postaci odbudowanej Polski „przy-

wróci Europie przedmurze (houlevard)y które chronio j
od moskiewskiego najazdu**.

Jednoczenie Napoleon, poza stron polityczn, dla

wzgldów czysto wojskowych myl swoj poczyna zwra-

ca ku Polakom. Jeszcze on sam by w Paryu i do-

piero swe wojska z nad Oceanu ciga, a ju orlim

wzrokiem przebijajc przyszo, widzia siebie w Wie-

dniu, za Wiedniem, moe w Polsce. Wprawdzie, z waci-
w sobie ostronoci, zwaszcza w sprawie polskiej,

której niezmiern draliwo i donioso coraz janiej

wyczuwa, jak ongi hamowa legie Dbrowskiego i Knia-

ziewicza, tak i tym razem postanowi jaknajduej zacho-

wa w odwodzie szcztkowe puki legionowe Grabi-
skiego i Ronieckiego. Natomiast na wszelki wypadek

w awansujcej ku Wschodowi Wielkiej Armii chcia za-

pewni sobie obecno pewnej liczby oficerów polskich.
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Nie powoywa jeszcze Dbrowskiego. Ten bowiem, ze

swem zbyt gonem w narodzie i Europie imieniem

a zbyt samorzutn inicyatyw wasn, w ciwili obecnej,

niewyjanionej jeszcze wojskowo ani politycznie, móg
okaza si niewygodnym, przedwczenie alarmujcym.

Dopiero po roku, po Jenie, bdzie on wezwany do boku

cesarza,, do wielkiej pracy narodowej, do Polski. Teraz

wszake pozosta musia w Lombardyi, w Medyolanie,

przy boku wicekróla Eugeniusza. Postawiony zosta mia-

nowicie, na czas kampanii niniejszej, wraz z generaem
Fontanellim, na czele rozoonego opodal lombardzkiej

stolicy, pod koronacyjn Monz, korpusu rezerwowego,

z dwóch puków woskich i gwardyi cesarsko-królew-

skiej. Nie bra te adnego udziau nawet w rozgrywa-

jcych si tu obok, w Weneckiem, wietnych czynach

oddziaów polskich Grabiskiego i Ronieckiego pod

Saint-Cyrem. Niemao gry si zapewne musia Dbrow-
ski, zostawiony cakiem na stronie, bezczynny ród obcych,

odcity od tak bliskich walk i sukcesów broni legiono-

wej. Tymczasem, zamiast niego, Napoleon powoa Za-

jczka. Ten znów, po powrocie z Egiptu, przeznaczony

w stopniu generaa dywizyi do suby czynnej we Wo-
szech, pod Muratem, Jourdanem, Massen, na czele dywi-

zyi francuskiej nic wspólnego niemajc z onierzem
polskim, ostentacyjnie od wasnych odegnywa si ro-

daków i owiadcza ze lepem posuszestwem dla oso-

bistego dobroczycy i pana swego, Pierwszego konsula

i cesarza. Owó Napoleon obecnie, w poowie wrzenia

1805 r., przypomnia sobie o tym zdatnym i oddanym

sobie subicie polskim i kaza popiesznie cign Za-

jczka z Woch do Strasburga. Równoczenie poleci

Berthierowi sprowadzi do Wielkiej Armii „dobrych ofi-

cerów polskich, szefów batalionu lub kapitanów, do roz-

poznania terenu oraz badania jeców ich narodowoci".

„Pragnbym,—dodawa—aby przy sztabie kadego kor-

pusu znajdowa si oficer polski". W wykonaniu i roz-
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winiciu tego rozkazu, niezwocznie wezwano do sztabu

gównego Berthiera, sztabów korpusowych, nawet dywi-

zyjnych, oraz na adjutantów przybocznych przy mar-

szakach i komenderujcych generaach francuskich, okoo
pó setki urlopowanych i reformowanych oficerów pol-

skich, przewanie internowanych w Chalons sur Marne.

Byo ród nich sporo ludzi wyszej miary, jak Maacho-
^vski, Kobyliski, Jung, Dembowski, Jerzmanowski i in-

ni. Uczestniczyli oni w caej prawie niniejszej kampanii

przeciw Austro-Rosyanom. Niektórzy z nich bili si
i odznaczyli pod Austerlitzem. Jednoczenie przepisy-

wa Napoleon wicekrólowi woskiemu, ks. Eugeniuszowi,

urzdzenie w Novarze „zakadu do rekrutacyi Polaków**,

celem wzmocnienia ich „legii", jak wcale znamienie, sta*

rym zwyczajem, wyraa si z tego powodu o dwóch
polskich pukach tamecznych. Co si zreszt tych pu-
ków tycze, to jeszcze w listopadzie 1805 r. zaleca

Massenie pozostawi ich do dyspozycyi wicekróla we
Woszech i nie kwapi si z przedwczesnem wysuni-
ciem ich do Tyrolu. Nie przeszkodzio to tym oddziaom
polskim, w tym samym czasie, przed dojciem powy-
szego zalecenia, zasuy si wietnym popisem bojowym
pod Castelfranco. A nawet, jak wskazano, mogy one na-

stpnie, wraz z posuwajcem si szybko naprzód wojskiem

francuskiem, wkroczy chwilowo w gb ziem austrya-

ckich; lecz ostatecznie zostsiy stamtd znowu w dó
Woch z powrotem odwoane. Tak wic i tym razem,

jak przed omioleciem za wasnej kampanii woskiej,

wci jeszcze, z wyjtkiem kilkudziesiciu oficerów, trzy-

ma Napoleon w tyle legionistów polskich, wci sto-

sujc dawn sw taktyk wyczekujc wzgldem samej

sprawy polskiej.

e jednak, pomimo caej wstrzemiliwoci Napo-

leona, ta sprawa ju podówczas si rzeczy sprzgaa si
najcilej z jego osob i przeznaczeniem, o tem z trwo-

g poczynali przewiadcza si najbardziej zainteresowa-
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ni trzej rozbiorcy Polski. Lucchesini w paryskich swych

depeszach 1805 r. nie przestawa przestrzega rzdu
berliskiego o dalekosinych w tej mierze tajnych za-

mysach Napoleona, o „jego ulubionym planie polskim",

planie obosiecznym, skierowanym chwilowo gównie
przeciw Rosyi, nawet przy pomocy Prus, lecz ostatecz-

nie godzcym równie i w Prusy. Albowiem, w grun-

cie rzeczy, zdaniem Lucchesiniego, Napoleon zmie-

rza do odbudowy Polski nie pod Prusakiem, lecz na

wasny benefis, pod szwagrem swoim Muratem. Prze-

myliwa za przytem o odebraniu dwóch ostatnich dziel-

nic rozbiorowych 1793 i 1795 r. nietylko Rosyi, lecz tak-

e i Prusom, wzamian za odszkodowanie w Hanowerze
i na Pomorzu szwedzkiem. W takich widokach gotów
byby nie cofn si przed wjT^woaniem powszechnego po-

wstania we wszystkich trzech dzielnicach Polski. Dlatego

te ju z góry sprowadza do Wielkiej Armii tylu ofi-

cerów polskich, a lada chwila samego sprowadzi Ko-

ciuszk. Alarmujce te doniesienia Lucchesiniego z Pa-

rya przenikay nastpnie przez Berlin, za porednictwem

Alopeusa i Dogorukiego, do kwatery gównej Aleksan-

dra, budzc tam zrozumiay niepokój. Zreszt odpowia-

day one poniekd spóczesnym, tylko trzewiejszym

ostrzeeniom Czartoryskiego przed moliwoci czynne-

go spoytkowania sprawy polskiej przez Napoleona. Ta-

k moliwoci nienajmniej równie przerazi si naraony

w pierwszym rzdzie, przegrywajcy wojn z kretesem,

rzd wiedeski. Przerazi si cesarz Franciszek, który tym

razem nie mia ju, jak w 1797 r., myle o schronieniu

si przed Francuzami z Wiednia do Krakowa. Austryacki

minister policyi, baron Summeraw, na gwat zada te-

raz wiadomoci z Galicyi o tamecznych knowaniach pol-

sko-francuskich. Gubernator galicyjski, Uermenyi, komi-

sarz policyjny lwowski Eohrer, krakowski dyrektor po-

licyi Persa, i inni tego gutunku dziaacze zrazu od-

powiednie swe relacye ukadnym zaprawiali optymi-
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zmem. Nie szczdzili pochwa przykadnej czarnoótej

prawomylnoci rónych miejscowych dostojników polskich,

a zwaszcza ludnoci rusiskiej i arcylojalnego jej prze-

wodnika, przemyskiego biskupa unickiego Angeowicza,
autora ognistych, c. k. patryotycznych listów pasterskich

przeciw bezbonym Francuzom. Ale niebawem, w miar
pogromu wojsk austryackich, nawet ci urzdowi opty-

mici zaczli hiobowe nadsya wieci o gronem wrze-

niu spiskowem, przy udziale byych legionistów, w Kra-

kowie i Lwowie, o zjazdach konspiracyjnych za kordo-

nem rosyjskim, z natchnienia generaa Kniaziewicza,

w ytomierzu i Berdyczowie, o rozlegej akcyi zwizko-

wej za kordonem pruskim, zerodkowanej w Warszawie.

Cay ten ruch opiera si mia na zwyciskich post-

pach Francuzów, na podmowach i przyrzeczeniach taj-

nych emisaryuszów francuskich, na oczekiwanej nagej

wyprawie Zajczka z korpusem francuskim do Galicyi,

itp. „Polacy sdz, — donosi Rohrer ze Lwowa, po doj-

ciu tam wiadomoci o Austerlitzu,—e teraz wybia go-

dzina, kiedy Bonaparte bdzie móg ze swego wywiza
si sowa, danego przeze generaowi Dbrowskiemu.
Kiedy bowiem, podczas jego koronacyi cesarsko-królew-

skiej. Dbrowski ze zami w oczach ali si przed nim,

czyli Polsk uwaa naley za stracon, Bonaparte mia
zapewni go, e sam we waciwej porze odbuduje pa-
stwo polskie". Podobnie najbliszy spraw polskich

czonek domu habsburskiego, królewicz polski, stary ks.

Albert Sasko-Cieszyski, popieszy wtedy, po Austerli-

tzu, z naciskiem przestrzedz arcyksicia Karola, i „duch

rewolucyi tli si w Polsce". Niezawodnie te ta okolicz-

no, groba zrewolucyonizowania przez Napoleona Pol-

ski wogóle, a Galicyi w szczególnoci, przyczynia si
niepomau do ustpliwoci rzdu austryackiego podczas

rokowa pokojowych, a tern samem do przypieszenia

pacyfikacyi preszburskiej.

W tem wszystkiem oczywicie byo duo przesady.

Napoleon a Polska III. 24.
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Strach trójrozbiorczy przed widmem rewolucji polskiej,

rozptanej doni Napoleona, wielkie mia oczy. By to

strach przedwczesny jeszcze o rok cay, o jedn jeszcze

koalicy. Wprawdzie niejakie w tym duchu zapowiedzi ju
teraz, za trzeciej koalicyi, daway si istotnie wyczuwa.
Ale byy to rzeczy bez gbszego narazie znaczenia. Byli

istotnie ju teraz w Polsce tajni cywilni i wojskowi

wysacy napoleoscy, lecz dla celów wywiadowczych,

nie podburzajcych. Byy te pewne tajne schadzki, pe-

wne próby organizacyjne polskie w Galicyi, na Litwie

i Woyniu, w Warszawie, podejmowane odruchowo przez

dusze ''gortsze, pod wraeniem zwycistw napoleoskich,

lecz bez adnych okrelonych widoków praktycznych.

Zaczli te gdzieniegdzie rusza si postaremu zawodo-

wi spiskowcy poledniego lub, co gorzej, dwuznacznego

gatunku. Warszawscy dygnitarze zgasego Towarzystwa

Republikantów, podobno nie bez udziau Orchowskie-

go, do jakichci nowych obudzili si czynów. Powsta
w Warszawie jaki, bardzo zreszt podejrzany, tajny

„zwizek patryotyczny", z niedorzeczn ustaw, z ponu-

r czarnobia pieczci aobn, z centralnym „wydziaem
warszawskim", zoonym z ciemnych jakich figur czy

pseudonimów. W zaoeniu tego zwizku czono imi
Kociuszki i myl nowego powstania z hasem napoleo-

skiem. Rozpowszechniano nawet rzekom odezw Napole-

ona do Polski, datowan jakoby z Monachium, w pocztku
padziernika 1805 r. Wzywa tu Napoleon „obywateli

Sarmatów" do powstania i czenia si z wojskiem fran-

cuskiem, pozwala im „obra sobie, kogo zechc, na rzd-
c '', przyrzeka przepdzi dwugowego ora rosyjskiego

„za Wog" a czarnego pruskiego zamkn w „margrab-

stwie brandeburskiem". Byl to pachncy prowokacy,
ndzny falsyfikat nieodpowiedzialnych, w gucie Pgow-
skiego, sprawców. To wszystko, rzecz prosta, byo bez

znaczenia. Nieco powaniejsze, zreszt niedo uchwy-

tne, bo najcilej tajone symptomaty de polsko-napo-
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leoskich wystpiy pod sam koniec kampanii niniejszej

.tu przed bitw austerlick oraz w cigu kilkotygodnio-

wyci po niej rokowa pokojowych. wietny a dotkliwy

popis lancy polskiej, w subie rosyjskiej, pod Austerli-

tzem, nie móg nie da do mylenia Napoleonowi. Nie-

mniej uderzajc bya tym razem, jak przedtem za kam-
panii woskich, znaczna liczba wybornego onierza pol-

skiego w wojsku austryackiem i wielkie masy wzitego
polskiego jeca. Za wobec grocej zarazem interwencyi

Prus, podobnie ju z góry wypadao bra w rachub wy-
szy jeszcze odsetek rekruta polskiego w armii pruskiej.

Wtedy te, naprzekór obosiecznej misyi wiedeskiej Haug-
witza i antypolskim ostrzeeniom paryskim Lucchesiniego,

ongi twórcy i zdrajcy polsko-pruskiego przymierza, w pew-

nych koach sztabowych berliskich pomylano wanie
o nawrocie na tory tamtej koncepcyi prusko - polskiej

>rzy pomocy Napoleona. Pukownik sztabu Massenbach

gwatownym memoryale, zoonym przyszemu wodzo-

ri naczelnemu armii pruskiej, ks. Brunwickiemu, w gru-

iniu 1805 r., da od Fryderyka-Wilhelma niezwocznego
lojuszu z Napoleonem i wspólnego natarcia na Rosy,
ia cen przyznania Prusom tronu odbudowanej Polski,

"ednoczenie w najbliszem otoczeniu Napoleona stara-

LO si wpyn na cesarza w duchu odbudowy Polski na

[rzecz królewskiej kandydatury polskiej Murata. Zarazem

i wprost ze strony polskiej byy podejmowane pewne
itarania w kwaterze gównej cesarskiej, podobno za

(orednictwem Tadeusza Mostowskiego, który mia otrzy-

la wtedy „misy tajn wysondowania cesarza (Napo-

leona) co do jego projektów wzgldem Polski". Alici

tym samym czasie przeciw wszelkim dalszym wysi-
jkom wojennym i politycznym na rzecz Polski stanowczo

[owiadczyli si tak wybitni doradcy cesarza, jak Ney,

miertelnie w tej kampanii skócony z Muratem, oraz

Talleyrand, zyskany dla spiesznej z Austry pacyfikacyi.

yczeniem armii francuskiej i samego Napoleona po Au-
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sterlitzu byo, jak si rzeko, corychlejsze zamknicie

operacyi wojennycli i tryumfalny do Parya powrót.

O wdawaniu si w nieobliczaln awantur polsk nie

mogo wtedy naseryo by mowy. Nie byo do tego

adnych szans, ani podstaw realnych. Niepodobna byo
polega na dwulicowych Prusach, ani na bezsilnej budo-

wa Polsce. Tak skoczyo si, skoczy si musiao na

pokoju preszburskim.

Pokój ten zamyka pierwsz er stosunku Napoleo-

na do Polski, legionow. Legiony dogasay. Dwa szcz-

tkowe ich puki, jak wskazano, cofnite z Lubiany, za-

grzebane zostay w najdalszym zaktku apeniskiego

pówyspu. Waciwie naleay one wci do królestwa

woskiego, które, wieem przez pokój preszburski wcie-

leniem Wenecyi zwikszone do 6 milionów mieszkaców,

pod wadz królewsk Napoleona a wicekrólewskim za-

rzdem zdatnego ks. Eugeniusza, wstpowao w okres

spokojnego rozwoju. Ale nie dano tu popasa i zazna
spoczynku Polakom. Przeznaczono ich do wyprawy kar-

nej, podjtej natychmiast po zawarciu pokoju, w pocz-

tku 1806 r., pod wodz rzekom brata cesarskiego Józe-

fa a faktyczn Masseny, przeciw wiaroomnemu króle-

stwu neapolitaskiemu. Po ucieczce króla Ferdynanda

i królowej Karoliny do Palermu i zajciu Neapolu, w po-

owie lutego, przez Francuzów, dekretem cesarskim z ko-
ca marca Józef Bonaparte mianowany zosta królem Nea-

polu i Obojga Sycylii. Ale nowy ten tron wypado si
50 tysicy podpiera bagnetów, a midzy niemi take
i polskich. Dostay si tym sposobem obadwa puki pol-

skie na sub króla Józefa, dobrotliwego w gruncie^

lecz ograniczonego, zarozumiaego i trwoliwego czeka.

Dorabiali si na tej subie sprytni dowódcy, ukadny
Grabiski a zwaszcza dworak Roniecki, posunity nie-

bawem na generaa brygady i koniuszego króla Józe-

fa. Ale na kusem utrzymaniu neapolitaskiem i twardych

przeprawach tutejszych mocno biedoway oddziay pol-
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skie. ciga je std chwilowo Napoleon do Pastwa
Kocielnego, pod dowództwem generaa Duhesma, celem

pilnowania pobrzey pod Osty, w Anconie i Civita-

Yeccliii, od najazdów floty brytaskiej oraz wzniecanych

przez Anglików zaburze ludnoci miejscowej. Ale zaraz

potem odesa Polaków z powrotem do Neapolu, wyra-
nie uprzedzajc brata Józefa, e pragnie trzyma ich

jaknaj dalej granicy austryackiej i unika uycia ich

w razie nowego z Austry zatargu. Myla nawet,

w czerwcu 1806 r., posa ich dalej jeszcze, na plano-

wan wtedy wypraw do Sycylii^ Tymczasem uywani
byli Polacy w samem królestwie neapolitaskiem, pod

komend Masseny i Reyniera, do ustawicznych, zaar-
tych walk z ogarniajcem kraj cay powstaniem przeciw

narzuconym rzdom króla Józefa. Byo to co wielce

podobnego do dawniejszych, pod komend Championneta

i Macdonalda, neapolitaskich przepraw pierwszej legii

Dbrowskiego i Kniaziewicza. Sam Dbrowski równie
ponownie posany tu zosta z Medyolanu, imieniem Na-

poleona cesarza Francuzów i króla woskiego, latem

[806 r., jako „komendant Trojga Abruzzów w króle-

;wie neapolitaskiem". Znowu wic, jak przed szecio-

jciem, znalaz si on tutaj przy byych swych legioni-

jtach. Ale te w niemniej cikich, jeli nie ciszych
jeszcze jak wówczas, znalaz si tarapatach. Warown
Gaet, niegdy w lot wzit przez legionistów Kniazie-

wicza, teraz po dugich wysikach ledwo zdoby Masse-

na. Pod Santa Eufemia od poczonych si anglo-neapo-

litaskich krwawej poraki dozna Reynier. Dotkliwie

dawaa sie we znaki niezmordowana dziaalno kr-
cych tu nad brzegiem Anglików, pod starym ongi z Sy-

ryi przeciwnikiem Bonapartego, komodorem Sydney
Smithem. Wysadzali oni na ld coraz nowe oddziay, za-

silali broni, amunicy, pienidzmi chopstwo powstacze.

Tym dzikim i fanatycznym powstacom-brygantom, pro-

wadzonym przez niedocigego partyzanta Fra Diavola,
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nieustannie opdza si musia onierz polski po gór-

skich stokach Abruzzów, pobrzenych skrtach Apulii,

niedostpnych urwiskach osawionej ju za Rzymian
„srogiej Kalabryi (Galabria ferox)^. Sprawiali si przy-

tem Polacy ze zwykem mstwem, wytrwaoci, dyscy-

plin. Zasugiwali te sobie na szczególne pochway
przeoonych generaów francuskich i samego króla Jó-

zefa. Ale w tej cigej, okrutnej partyzantce codzie

peno polskich padao ofiar, wielu gino od bryganckiej

kuli i noa, wielu z wyczerpania i chorób po lichych

marniao szpitalach, wielu dostawao si do niewoli i szo

na dugoletni mk na pontonach angielskich. Tak, na

poudniowym kracu Europy, najodleglejszym, najza-

padlejszym wylocie woskiego pówyspu, wykruszao si

do reszty, zamierao fizycznie i duchowo, przed oczyma

znkanego, starzejcego si, dwigajcego ju pidzie-
sitk Dbrowskiego, umiowane dzieo jego ycia, stwo-

rzone przeze z takim mozoem i nadziej, wielkie woj-

skowo-polityczne przedsiwzicie narodowe. Tak, po

dziewicioletniem trwaniu, dopenia si koniec polskich

legionów.

W tym dziewicioletnim okresie, 1797— 1806 r., prze-

szo przez legiony ogóem 805 oficerów i okoo 20 ty-

sicy podoficerów i szeregowców. onierz legionowy

gównie pochodzi z Galicyi; potem, od drugiej i trze-

ciej koalicyi, doszo nieco z Litwy i Podola rosyjskiego.

By to z reguy lud wieniaczy; ale byo tu te sporo

miejskiej biedoty, zagarnitej przez rekrutacy austryac-

k. Oficerowie natomiast byli rodem przewanie z dziel-

nicy rozbiorowej pruskiej i rosyjskiej. Bya to z reguy
mód drobnoszlachecka; sporo przecie znalazo si tu

synów redniej, tustej szlachty. Prócz pópaskiego na-

zwiska Wielhorskiego, oraz idcego samopas, z niepra-

wego zreszt oa, Sukowskiego, ród caej tej patryo-

tycznej emigracyi ornej ani jednego nie byo magna-

ta. Maa szlachta, na czele ornego ludu, dwigna
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wielki czyn legionowy. Zbawia przytem ów lud, naw^et

wiodc go na mier. onierz legionowy, jeniec lub

zbieg austro-rosyjski, to byo miso armatnie dla roz-

biorców Polski, uratowane dla sprawy narodowej. Tak
samo poczci rzecz si miaa z legionowym korpusem
oficerskim. Zreszt, na omiuset oficerów i dwadziecia
tysicy onierzy legionowych, wiksza cz wrócia do

kraju, gotujc grunt do powstania poznaskiego 1806

i galicyjskiego 1809 r. Prawdziwy nakad fizyczny le-

gionów by wic stosunkowo umiarkowany. Dziesikro
wicej Polaków zgino w tym samym czasie w armiach

rozbiorców Polski, anieli w legiach polskich. Biadanie

nad hekatomb legionow na rzecz Francyi i Napoleona,

to bd niewiadomo, bd lepota partyjna, to w ka-
dym razie mniej lub wicej mimowolne wysugiwanie si
niedorzecznym i kamliwym, upozorowanym krokodylo-

w czuci, historyczno-politycznym natchnieniom wro-

gów Polski. Doniosoci dziejowej legionów nie wyczer-

pyway bynajmniej dorane materyalne ich sukcesy,

straty ani zawody. Niepoyta ich donioso spoczy-

waa w dziedzinie duchowej. Legiony pracoway nie-

tylko dla teraniejszoci, jak mniemali ich przywódcy,

lecz dla dalekiej przyszoci. W najciemniejszej chwili

dziejów porozbiorowych wykrzesay one iskr nadziei,

tchny otuch w zmartwiay naród. Przez potop trój-

rozbiorowy przeniosy ocalone haso niepodlegoci.

Utrzymay nieprzerwan cigo tego hasa i wciela-

jcej je broni polskiej. Rzuciy pomost, ponad ziejce

przepacie niewoli i zwtpienia, pomidzy Insurekcy
Kociuszki a Ksistwem Warszawskiem, Rewolucy li-

stopadow, Powstaniem styczniowem. I kiedy jeszcze,

gdy nareszcie wybije naprawd godzina zmartwych-

wstania, najpierwszy w imi niepodlegoci zbrojny od-

ruch polski pod starym legionowym odrodzi si zna-

kiem. Tak nazawsze z granitowym blokiem niepodle-
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gej samowiedzy narodowej spoj si Legiony Dbrow-
skiego i Napoleona.

Ale to dopiero janiejsza, szczliwsza miaa odkry
przyszo. Tymczasem w mroku i smutku ton koniec

legionów. Sam Dbrowski, jeszcze jesieni 1806 r., w ko-

respondencyi ze swej kwatery kalabryjskiej w Chieti,

gorzkie wywodzc ale, nie przeczuwa, e w dni nie-

wiele tame dojdzie go wezwanie Napoleona na kampa-

ni jenajsk, na powrót do kraju, Tem mniej w samym
kraju przewidywano blisk chwil tak fortunnego zwrotu.

Przeciwnie, w ostatnich kilku leciech, od Lunewilu, pó-

brygad, San Dominga, zapanowao w Polsce powszechne

niemal rozgoryczenie przeciw Francyi. Przykaday si
do tego zgorzkniae gosy wracajcej do domu, zndznia-

ej, rozczarowanej emigracyi politycznej i legionowej.

Przykaday si zniechcajce do Francyi wpywy kap-

tacyjne rozbiorców, szczególnie rosyjskie, lecz take
austryackie i pruskie. Przedewszystkiem za oddziay-

way nagie fakty: daremno ofiary legionowej, nico
pomocy francuskiej. „Niepodobna wyrazi,—tak Kosiski

zaraz po powrocie donosi z Warszawy Dbrowskiemu

—

jak bardzo Francuzi s tu znienawidzeni. Trudno jest zna-

le si w towarzystwie, eby nie spotka ojca, matki

lub krewnych której z nieszczsnych ofiar (legionowych).

Starczy wymówi sowo ^Francuz", aby wywoa zo-

rzeczenia". W spóczesnej prasie i pimiennictwie war-

szawskiem wyranie ten rozalony, przeciwfrancuski

przebija nastrój. Poddawali mu si nawet tacy zapaleni

ongi i ofiarni przyjaciele i obrocy Francyi, jak rycerz-

poeta Godebski. Stawiajc w swym poemacie pomnik

grobowy legionom, oddajc hod niezasuony ludzkoci

i cnotom Fryderyka-Wilhelma, gorzko natomiast wypo-
mina on grzechy Francyi, popenione wzgldem legii

polskich. Wypomina tu z boleci, jak z francuskiego

rozkazu Polak legionista, sany na poskromienie wol-

nych murzynów, „poniós drugim pta. Poniós, ale su-
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sznego nie uszed pogromu. Znalaz lub zgon za morzem,

lub niewol w domu... O narodzie niewdziczny (fran-

cuski), taka twa zapata. By na rze sa przyjació do

obcego wiata?... Tak nam do ojczyzny ukazae dro-

g?"
Alici, koniec kocem, ponad cae to, w znacz-

nej mierze uzasadnione i zrozumiae uczucie goryczy

i alu, wygórowao mimowolne uczucie podziwu, uwiel-

bienia, a wraz pyncej std nadziei, na widok wci
rosncej wielkoci, potgi, fortuny Francyi, uosobionej

w geniuszu Napoleona. Ta posta bajeczna pana woj-

ny i pokoju, generaa Bonapartego, Pierwszego konsu-

la, cesarza Napoleona, poczynaa coraz bardziej opano-

wywa wyobrani polsk. Rozchwytywane byy we
wszystkich trzech dzielnicach, o ile na to trójrozbior-

cza pozwalaa cenzura, najpierwsze, bez wyjtku apo-

teozujce, polskie o nim pisma. „Rycerz niezrówna-

ly", — tak gosia wydana w Kaliszu „charakterystika

ounaparty"—co wicej, „prawodawca, nauczyciel, krótko

LÓwic, ojciec ojczyzny", a przytem „dobry katolik...

)jca w. osob szanuje". Dobry te „szlachcic Korsy-

:an", syn i oswobodziciel sawnej ziemi woskiej, z któ-

|rej „ksita litewscy ród swój prowadz", srogi po-

[gromca mocarzów tego wiata, lecz „nie ubliajcy po-

winnego Jego witobliwoci szacunku", a zarazem

dobroczynny opiekun „legionów z obcych pónocnych
emigrantów,... z ludzi, po stracie swej ojczyzny innej

szukajcych", tak mimo przeszkód cenzuralnych dawa
upust swym zachwytom, w wydanym w Wilnie „yciu
i czynach Bonaparty", gorcy entuzyasta napoleoski, ks.

Grzegorz Kniaziewicz, proboszcz kaplicy Panny Maryi

w katedrze w^ileskiej. Za jeli nawet bogobojni starej

daty ludzie dawali si porwa podobnemu entuzyazmowi,

to tembardziej modsze zapalao si pokolenie. To bya
ywioowa suggestya wyobrani i uczucia, zagusza-

jca zimne rozumowanie. Ju zakwitaa w Polsce, sil-
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niejsza a poniekd prawdziwsza od prawdy, legenda na-

poleoska. Niezawodnie Francya zawioda Polsk, skrzy-

wdzia legionistów polskich. Ale ten francuski wódz
i konsul Bonaparte, ten francuski imperator Napoleon

mia tyle genialnego polotu, potgi, szczcia. Za, co

najgówniej sza, on tak mocno grzmoci, tak gboko
upokarza, tak sprawiedliwie kara morderców Polski.

On jeden Polaków podobnem uraczy zadouczynie-
niem za okrutne ich krzywdy. Tem samem, chcc nie-

chcc, otwiera im widoki na szczsne z jego rki od-

rodzenie. Jeszcze nie obiecywa tego sowem, lecz ju,

chcc niechcc, czynem. Czeme byy najsolenniejsze

obietnice Aleksandra wobec milczcej wymowy Arcola,

Marenga, Austerlitzu? Tylokrotny mciciel Polski jak-

e nie miaby w kocu zosta jej odnowicielem? To
proste, niewyrozumowane poczucie szerzyo si w Pol-

sce ju za dwóch pierwszych koalicyi, gdy Bonaparte

bija na gow najsabszego z rozbiorców, Austryaka.

Pogbio si ono nieskoczenie teraz, za trzeciej koa-

licyi, skoro Napoleon stan do rozprawy z najpot-

niejszym rozbiorc, gównym od stulecia katem Polski

a postrachem Europy, skoro pod Austerlitzem may ka-

pral wzi za bary i powali ogromnego Moskala. Ten

widok niesychany, te rozniesione na miazg gwardye

rosyjskie, ten cwaem umykajcy car, a opodal ten prze-

gnany ze swej stolicy i korzcy si cesarz rzymski,

ten stulajcy uszy Prusak, wszystkie te nage cuda

napoleoskiego geniuszu kazay o doznanych zapomnie

rozczarowaniach i stracon odywiay ufno. Pier-

wotna wiara we Francy i Bonapartego wskrzesaa

w onierskich zwaszcza sercach polskich, w wiecznie

ofiarnych i modych, cho tyloma zraonych, zwarzonych

zawodami, duszach legionowych. „Znowu cz wiata

w zbrojnej postawie — tak na schyku 1805 r., ze skru-

ch, z niecierpliwem utsknieniem, poetycki dobosz le-
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gionów do swej dawnej francuskiej i napoleoskiej na-

wraca si wiary — ...Znów hufce zbrojne cign od

Wogi, Zlewki Poowców i Hippomolgi: Moe i Bren-

nów zawita plemi Na nasz ziemi!"

Ju szed, ju szed najwikszy z Brennów, by

miecz gallijski na szal dziejowych Polski rzuci prze-

znacze. Ju, duej niewstrzymanej ulegajc koniecz-

noci, europejskie swe penic posannictwo, niosc nie-

doskonay, niecay, nietrway, lecz bdcobd wyzwo-

leczy twór Ksistwa Warszawskiego, szed do Polski

Napoleon.
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PRZYPISY

(Str. 9 s.) Tarcia z Cyzalpin: por. t. II, 218 s., 328. Prze-

jazd Berthiera: Wielhorski do Dbrowskiego, Med., 26 grud. 1797;

KniaziewJcz do Wybickiego, Fan6, 26 stycz., por. Listy znak. Pol.

(1831), 17. Dbrowski do Wieihorskiego, Rimini, 4 lut. 1798: „Ber-

thier peen grzecznoci i owiadcze... Otwarcie mi si doklarowa.

Potwierdza ca moj operacy, szczegóy ekspedycyi pochwala...

Wstrzyma mnie od awansowania dalszego, wymawiajc si szcze-

rze, e Cyzalpiny, uznajc papiea, wchodzc z nim w zwizki
przyjazne, przyjmujc z ostentacy posa Jego, nie mog czyni
nic widocznie... Lubo nasz onierz 20 gieltaków (=Geldtag) nie-

patny, odarty, hoso, ale opasy, trzyma si w subordynacyi, ko-

chany od Wochów i Francuzów. Na wszystkie sposoby si bior
mieszkacy ksistwa Urbino, ebymy wrócili do nich na konsy-

stency. Od wnijcia swego i zabrania tego kraju adnej skargi

nie miaem. Oficerowie, ambicy powodowani, cae siy powi-
caj, eby si zawsze w tej opinii utrzyma, na jak sobie za-

suylimy w tej ekspedycyi... Mój gle,... bdziemy szczliwi
i w pomylnej porze, na wasnej przypomina sobie (ziemi), emy
wszystko czynili dla ojczyzny... Z Polakami tylko y pragn
i nigdy nie zna innego spoeczestwa, jak swoje...*.

(Str. 15 sq.) G. F. Rebmann do Dbrowskiego, Paris, 13 oct.

1797: „Celui qui ose s'adresser a vous, mon gl., y a ete encourage

par Tassurance que le gl. Sokolnicki et mr. Mostowski, vo8

compatriotes, lui ont donnóe ue vous avez accueilli et connu

les efforts qu'il a faits dans un journal allemand „Le monstre

*) z przygotowanych do druku przypisów, jak w t. II, tak zwaszcza
w tym III, z powodu trudnoci technicznych drobna tylko cz moga by
ogoszon. Pozostay materya ródowy bdzie ogoszony na innem miejscu.
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gris**, d'interes8er les hommes de sentiment pour la cause de

votre malheureuse patrie... Accueillez les voeux d'un ami de la

liberte qui vous offrirait son bras, si sa sante delabree le lut

permettait... Que le Dien des combats vous soit propice! Que la

yictolre couronne V08 genereux efforts, et que le XVIIle lecie qul

a vu tant de prodiges, puisse encore voir retablie la Pologne et

terrasses ses cruels oppresseurs! Ah! pouruoi les mgmes esperan-

cós ne luisent-elles pas encore pour ma malheureuse patrie! Op-

primee, trahle par ceux-la memes qui nous promettalent de nous

pr^ter assistance, la malheureuse Allemagne n'a presque d'autre

yraisemblance que de voir une partie de ses pays agglomeree

a une Republque conquerante, et Tautre partage entre les ravis-

seurs de la Pologae. Elle subira le sort de votre patrie... Que les

amls de la libertó de nos deux pays se serrent! Qu'ils concertent

leurs operations! Leurs sort est lie letroitement. Si TAllemagne

paryient a secouer le joug, les Polonais reussiront beaucoup plus

facilement. Et si les Polonais ont des succes, la lutte des oppri-

mes en Allemagne deviendra beauconp moins dangereuse. Unissons-

nous donc! Italiens, Polonais, AUemands, Suisses! Oublions les pre-

jugós nationaux et attendons notre salut point de la France, mais

de nos propres efforts! Je me propose, gl., de vous presenter un

jour quelques idees sur les moyens de cooperer utilement pour

les succes de la cause de la liberte. Tout depend encore de la re-

prise de la guerre, mais celle-ci ayant recommencee, ii n'est plus

temps a perdre". Por. wydawnictwo Rebmanna, D. graue Ungeheuer,

hrsg. von einem Freunde d. Menschheit, I (Upsala, 1796, bei Eust.

Erichson), 84 sq.: 'Polens Theilung in Hinsicht ihrer Folgen fiir

Deutschlands kleinere Filrsten: ib. 112 sq., w dziale krytyk, Untersu-

chung iib. d. Rechtmassigkeit d. Theilung Polens; III (1797), Tamer-

lan Suworow in Prag, itd.

(Str. 17 sq.). Godebski: 1765—1809; za insurekcyi dosta si
z kordonu rosyjskiego do Lwowa; potem czynny w zwizkach wo-

yskich, zamieszany w spraw uck 1797, uszed znów do Galicyi

i od Centralizacyi lwowskiej wysany zagranic; Pisma wierszem

i proz (1821); Szaniawski, Pochwaa G. (1809).—Kossecki Franc.

Ksaw.': ur. 3 grud. 1778 w Kotiuycach na Woyniu (ojciec Stani-

saw, wojski i pose wdztwa podoi, na Sejm czterol.), wszed do ko-

misaryatu na adjunkta 5 czerw. 1794, pozosta a do rozwizania*

wojska w listop.; do bat. 1. legii pol. we Woszech, podpór, nad-

kompl. 1 listop. 1797; por. 10 wrze., adjut. Kniaziewicza 10 grud.

1798; by w kampanii neap., pod Civita Castellana, Falari, 4 grud.,

Otricoli 6 grud.' 1798, przy wziciu Gaety 8 stycz., pod Sess 10

stycz., pod Sant'Agata 23 stycz. 1799 ranny; kapit. legii nadd. 4
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mar. 1800; by w kampanii nadreskiej 1800-1, pod Ptiiiippsburgiem,

Bergenem 6 lip., Offenbachem 10 lip., St. Chrlstoph (Hohenlinden)

3 grud. 1800; przerwa w subie przez dymisy 5 maja 1801 do stycz.

1807; szef. bat. legii pón. 19 stycz. 1807; p. o. szefa sztabu przy

Zajczku, by w kamp. pruskiej t. r., pod Grudzidzem, Ortelsbur-

giem. Waami itd.; majorom 8 puku piech. 9 mar.; pukownikiem
szef. szt. II logii 27 grud. 1807; virt. mil. 1 stycz. 1808; by w kamp;
austr. 1809, pod Jedliskiem ranny; legia honor. 14 czerw. 1809:

gen, bfyg. 25 maja 1812; w kamp. mosk. dow. osobnym oddzia-

om, pod Koydanowem 15 kontuzyowany, Borysowem 21, Berezyn
28 listop. 1812; komend, depart. pock., potem garnizonem pol. Mo-
dlina a do kapitu. 1 grud. 1813; potw. gen. bryg. przez Aleksan-

dra I 12 grud. 1814; dow. 2. bryg. dyw. 1 piech. 20 stycz. 1815; komis,

pe. do rozgran. od Prus 15 lip.; urzd. do oddz. obow. przy Nam.
Zajczku 13 grud. 1815; rade. sekr. st. przy Radzie Adm. 2 lut. 1816:

ord. Stanis. 26 kw. 1818; g. dyw. 3 wrze. 1826; ord. Wodz. 12 maja
1829; czonk. Rzdu Tymoz. 14 mar. 1832; dyrekt. g. Kom. sprawiedl.

27 mar.; Ora Bia. 27 mar.; prez. Kom. emer. 7 maja 1832; w na-

grod zasug otrzyma prawo noszenia munduru ga rosyj. z cakow.
ponsy emor. doywotni; zna jzyki franc, niem., nauki matem.,

statyst., administr.; posiada 110 dusz w pow. latycz. gub. podoi., do-

bra mud i Rostoka w wojew. lub., obw. krasnost., pow. chem.,
fabryk sukienn w Przedborzu wojew. sandom.; 2 synów chowa
w Potersb.; f 1843. Mikoaj I do Paskiewicza, Pet., 1 czerw. 1832,

ze stów Stroganowa: „(Kossecki) put by i jest', no presposobnyj;

prede kra i naiwszi peresta". G. Pac, uchodzc z kraju 1831,

powierzy Kosseckiemu swe kapitay, co wydao si w 1835; rola

K. w tej sprawie niejasna. Por. koresp. K., tabl. d. services, stany

suby; Szczerbatow; Feldm. Paskiewicz, V (1896), 23, 144 sq.—O Ro-
nieckim por. ukasiski, I (1908), 285, 393 sq. i pass.

Rymkiewicz: ur. 1756; „kapit. Franc R., 33 liet (1789), polskoj

nacii, iz szljachetstwa; zaotcom jewo w knjaestwie mudzkom mue-
ska pou 30 dusz*; umie po pol., rosyj., niem.; e by w zakonie oo. je-

zuitów, potwierdza Chamand do Dbrowskiego, Ancona, 20 Jan. 1799,

j. n.; wszed na sier. puku starotul. 4 wrze. 1778, praporszcz. 3

padz. 17S0, adjut. 18 sierp. 1783, poruczn. 5 stycz. 1783, kapit. 9

lip. 1787; by w kamp. tureckiej 1788-9, przy szturmie i wziciu
Chocimia 13-29 wrze. 1788, pod Kiszyniowem i w Modawii na

forpocztach; dymisyonowany w Jassach, „dla saboci zdrowia",

w stopniu sekundmajora, uchwa Koleg. Woj. 28 lip. 1790, „z po-

leceniem udania si do rodziny zamieszkaej w gub. moskiew.":

wszed do wojska pol na majora i dowód, batal. 20 sierp. 1792;

gen.-maj. w insurekcyi, por. jego Opisanie wyprawy wielkopol.
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pod Dbrowskim, Skakowski, J. K. Dbrowski, I (1904), 314 sq.;

listy jego z Konstant. 1796-7, Smoleski, Emigr. pol. (1911), do

Kosiskiego 21 mar. 1797, Am. Kosiski we W., 321 sq., 49 sq.

Rymkiewicz do Dbrowskiego, Konst., 27 Jan., 28 Febr. 1797:

„Preund u. Mitbiirger, bis anjetzo waren es nur Zeitungsnachricbten,

d. mir Deine Ankunft in Italien zu wissen thaten. ...Durch Briefe aus

Venedig bin nun... von allen Deinen Schritten... unterrichtet. D. Him-

mel segne Dem Werk, d. Werk des Rechtschaffenen, d. Biedermannes.

Bruder! Liebe fiir mein Yateriand hat mich in diese wilde Gegenden

gefiiirt,... so wie Dich nach dem freien Italien... Leider, anstatt wirk-

lichen Gedeihens, habe bis dahero nur gespiirt ohnmachtige Aus
sichten, u. wo ich glaubte, Heil u, Segen anzutreffen, finde nur Ver-

derben u. Yerzweiflung... Du bist schon auf d. Wege der Wirkung u.

ich soli unthatig bleiben?... sollst Du nur allein wollen, d. Ruhm d.

Schlachten davontragen? Ich glaube nicht, denn Du denkst zu edel u.

zu gerecht; hoffe vielmehr, dass Du mir mit erster Gelegenheit schrei-

ben wirst, um nich mit Dir zu vereinigen"; 19 Marz: „...ich verste-

he es nicht, warum Du mir bis dato noch nicht geschrieben... Konn-

test Du anjetzo im freien Italien Deine Reihen u. Dein Wohl stif-

ten, u. mich allhier wissen im Dunklen? elendu. nothdiirftig? da wir

doch stets Gluck u. Ungliick zusammen getheilt?..."; 24 Juni: „...ich

bin hier in Konstantinopel schmachtend, unruhig, elend ...Ich bin

dahero im Fali (sic)^ dieses wilde Land zu verlassen u. mich zu Dir

nach Italien zu begeben. Schreibe mir hieriiber auf d. Baldigste...

D. Dienst Italiens, u. zwar an Deiner Seite, in Deinen freundschaft-

lichen Reihen, ware fiir mich d. Schicklichste. Eile, mir zu schrei-

ben... Ich befinde mich nicht wohl..."; „3 vendm. VI, 23 (sic, t. j. 24)

sept. 1797": „...Ja tu (w Konst.) jeszcze zosta si musz, czci
abym by naszym w przecigu ich tu bawienia sitj i do ambarko-

wania onych przytuleniem i wsparciem, czci dogadzajc woli

ambasadora Aubert du Bayeta ...Sakryfikowawszy si raz,... zosta-

n si, chocia... na tem najwicej cierpi, zwaszcza bdc ju
cakiem bez pienidzy... Zaiste, nigdy mój stan tak smutnym nie

by..."; por. list do Kosiskiego, j. w.; Taski, Pam. (1905), 20, 117.

Chopicki, modziutki chory, uczestniczy na ochotnika

w szturmie Oczakowa 1788; bi si przeciw Rosyanom pod Zielecami
i Boryszkowcami 1792; wraz z garnizonem Kamieca zoy wymu-
szon przysig 1793; z kwatery w Barze, na wie o insurekcyi,

uciek w kwiet. 1794, z podof. ukotyskim i dwoma szeregowca-

mi; topi si w Dniestrze, lecz przedosta do Lwowa i Warszawy,
bi si jeszcze pod Maciejowicami; wszed do legii kapit. 14 czerw.

1797; najdokadniejszy stan suby Ch., minuta jego dymisyi przez

Kom. woj. 11 grud. 1818, z wasnor. jego dopiskami d. 29 kwiet.
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1831, ukasiski, 1, 346 s.; por. niecisy ObraK czyn. woj. ga
Ch. (1831).

(Str. 21 s.) Naganka na Dbrowskiego: Kosiski do D., Ferr.,

2, 12 lut., Am. K. we W., NN. 19, 20; skarga Deputacyi do Dyrekt.

na D., Par., 9 mars, Skakowski, 207 sq.; paszkwil Jean Woytyski
Polonais [= Dmochowski i Szaniawski], Lettre au gi. D. comm. les

lóg. poi., Yars. (= Par.), 1 mars 1798; przes. przez Neymana do

min. woj, 28 mar.; por. jadowit wzmiank o tej broszurze w Joura*

d. camp. et d. armóes, 10 avr., N. 749, ib., N. 758, list otwary So-

kolnickicgo, 16 avr. 1798, z gorc obron D.; por. Sokolnicki, G. M.

S. (1912), 351 s.—Bunt zaogi mantuaskiej: Wielhorski do Dbrow-
skego, Mantua, 26 lut. 1798: Polacy jedni nie uczestniczyli w bun-

cie, Austryacy ju podstpowli pod twierdz; por. Tuetey, Serurier,

(1899), 236 sq.--Namowy austryackie: Tige do Thuguta, Wen, 12

Sept. 1797, proponuje wyda do legionistów pol. „Bckanntmachung,

(lass Jedor, wenn er sich selbst stellt, nebst d. Straflosigkeit, auch

noch einen Ducaten auf d. Hand erhalten werde"; Thugut do Ti-

gego, 18 Sept., aprobuje I zaleca „d. Zusicherung ener Douceur

von 1 Duc. nebst Nachsicht d. Strafe fiir jeden Revertenten von

d. Dbrowskiscien Legion durch d. Druck bekannt u. auf jenerSel-

to bcsondors in d. Kantonierungen dieser Legion unter d. Hand ver-

theilen zu lassen**; por. t. II, 311.—Partyjno: „pendant notre só-

jour a Rimini (wiosn 1798), soit politiue perverse, soit Penclin

national a la discorde, soit enfin le besoin de differends, enfin ii

y avait quolquo chose tout le temps qui troublait nos socits et

notre repos. Tout le monde ne parlait que de partis, et le mot
„parti" devint si en vogue et sonore que partotu oii l'on passait, 11

blessait Toreille; presque cliaque officier superieur en cherchait un
pour en Stre le chef", Tomaszewski, Tabl. hist. des leg.—Marsz do

Rzymu: z Rimini, na Faenz, Pesaro, Foligno itd., barwnie opisany

u Tomaszewskiego, j. w., i Wierzbickiego, Pam. leg.

(Str. 23 sq.) Legia w Rzymie: Dbrowski ze sztabem przy-

by do Rzymu 1 maja i zamieszka zrazu w palazzo Borghese,

skd nazajutrz, 2, przeniós si do palazzo Teano; wejcie legii

nastpio w czwartek, 3 maja, 14 tiorile. Dbrowskiego rozkaz

dzienny, Rzym, 3 maja 1798; obok tekstu pol., zachowa si
orygina niemiecki, cay wasnor. pisany 1 poprawiany przez

Dbrowskiego, Befehl bey Einmarsch nach Rom; midzy obu tek-

stami s pewne charakterystyczne rónice; np. opuszczony w wer-

syi pol. ustp: „Wir haben hier einige Geistliche unserer Nation, de-

re Mora, Philosophe u. Patriotismus uns bekannt ist; diese habe
ersucht, uusern noch nicht ganz aufgeklarten Soldaten im feinen

[Tonen (sic) selbige Wissenschaften beizubringen u., wenn es thun-

Napoleon a Polska. III. 25.
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lich ist, alle Lohnuugstage eine moralisch patriotische Red zu hal-

ten".—W przechowywanych w Bibl. Vittorio Em. w Rzymie pamitn,
audytora Trybunau papieskiego, Galimbertiego, s cenne, cho stron-

ne i nieprzyjazne, wiadectwa naoczne o pobycie rzymskim legii pol.,

Memorie deiraw. Ant. Galimberti delPoccup. franc. in Roma dal

1798 al fine del 1802: 1, 2, 3 magg.: „nella mattina circa un'ora do-

po mezzogiorno entró in citta la truppa polacca in buon'ordinanza,

eon tamburri e. band, e passata per tutto ii Corso, fu distribuita

a Campidoglio, ove collocó i uattro pezzi di artigleria che avea

condotti, ai conventi di S. Agostino e delia Madonna del Po-

polo. La truppa avea i suoi cappellani ed era ben montata e po-

lita...", 5: „la truppa polacca guarni tutte le porte delia citta

6 tutte le alture'*, 8, 9 magg. — Dziwowisko Rzymian: Drzewiecki,

Pam., 84 sq.; Tomaszewski, Tabl.: „(on) avait persuade aux Romains
que les Polonais mangeaient les petits enfants"; Wierzbicki równie
podaje t pogosk o „barbara gente del Norte chiamata Polacchi,

che mangiano gli.bambini".

(Str. 25 sq.) Koció w. Stanisawa: Galimberti, Mem.,

6 magg.: „essendo prossima la festa di. S. Stanislao re di Polonia

(!), ii comraandante polacco interrogo ii cittadino Gambini, ammini-

stratore delia Repubblica Romana delia chiesa de'Polacchi, se si

sarebbe solennizata, ed avendo inteso, che tutti i paramenti ed

arredi sacri erano sotto biffe delia Repubblica, gli ordinó di

rimoyerle, Essendosi peró ii Gamhini scusato di cio far, ii

commandante mandó la truppa e fece levar tutte le biffe";

7 magg.: „nella chiesa deTolacchi fu solennizata la festa di S. Sta-

nislao. Grand fu ii concorso delia truppa polacca, che assistette

ed intervenne eon gran divozione. Uno de'loro cappellani le face-

va baciare la Reliuia di detto Santo".

Chorgiew Mahometa: Dbrowski do Saint-Cyra, Rom, 6 mai:

„...un siecle s'est ecoule qu'un des drapeaux pris sur les Turcs

par les Polonais, lorsqu'ils delivrerent Vienne, a ete selon Tusa-

ge de ces temps attache a la nef de Teglise de Lorette... Les Po-

lonais reclament leur propriete; et partout ou la France dirigera

cet oriflamme, elle verra nos Legions combattre avec cette fureur,

que leur inspirera Tidee contrastante de notre ancienne grandeur

et de Tingratitude qui nous opprime presentement..."; do kap. art.

Trzeszkowskiego, 22: posya go, z upowanieniem Saint-Cyra, po

chorgiew do Loretu; do komendanta Loretu. 22, do Dessolla, kom. An-

cony, 23 mai, w teje sprawie; notatka do gazet, Rom, prair. VI:

„...Petendard (Mahometa) arrive a Rom, escorte par mille Polo-

nais, a ete depose au quartier du gl. de division Dbrowski, entre

es mains duq uel le consul Angelucci, anime de cet esprit repu-
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blicain qui le caracterise, a egalement romis Ic sabre (Sobieskie-

go)...".—Fundacyo polskie: Dbrowski do Dyrektoryatu franc., 3

juill.: „...Jes legions pol... composees en partie des descendants de

ceux qui ont donno lieu a ces fondations, reclament... que ces blens

nationaux polonais existant a Rorae et Lorette, soient excepts

a la loi generale, appliue aux possessions du clerge**; doChaman-
da (b. d.), upowania go do odbioru „(des biens) situes aux en-

Yirons de Lorette, que dans le temps 8'etait appropries le ci-de-

vant cardinal Antici"; obszerny w tej sprawie memorya Charaan-

da do komisarzów franc. w Rzymie, 18 oct. 1798. Por. Ktrzyski,
Koció 1 hospic. w. Stanisawa w Rzymie, Przegl. dypl., N. 10

(1919), 429 8q.

(Str. 24 8q.) Nastroje rzymskie: Monitora di Roma, 12 magg.,

N. 24, Ai soldati polacchi, wita gorco legionistów, „soldati e ami-

ci deir intrepido Kociuszko", zapowiada upadek Rosyi i Austryi

i odrodzenie Polski; 16 magg., N. 26, Lettera d'un uffiz. pol. al

redatt.—Dziennik ks. Sali, 2, 8 magg.: „vediamo generalmente (gli

Polacchi) frequentar le chiese e mostrossi buonicattolici. Essi non

sono molto amici de'Francesi", 11: „...ieri, mentre veniva portato

11 Ss. Yiatico... un soldato polacco prostrossi a terra...; passandogli

innanzi un militaro francese... si fece beffi di lui; egli... caricó ii

Francese di solcnnissime piattonate", 18 magg.: „...veramente fra

li Francesi e i Polacchi non passa buona armonia", 1, 3, 7, 9 giug.:

ju mocne skargi na zachowanie si legionistów pol., zwaszcza
w casa del Gesu, 20 giug.: o „zagrabieniu" chorgwi i szabli So-

bieskiego z Loretu, 5, 11, 14, 19 lugl. 1798, G. A. Sala, Diario Ro-

mano degli anni 1798-9, ed. Cugnoni, I (1886), 125, 183, 192, 196,

214, 220, 229, 239, 244, 252, 255, 261, II, 8, 20, 29, 37.

O ks. Falckim, ks. Sokoowskim bernardynie, bawicych
wtedy w Rzymie, o Dembiskim, Milewskim, Skwarskim, „trzech

klerykach, którzy tam przybyli wywici si na ksiy, a których

oficerowie polscy namówili do wejcia do legii", itp. komplikacyach,

por. Pam. Drzewieckiego, Tomaszewskiego, Wierzbickiego. O roz-

strzelaniu legionisty na Piazza del Popolo rankiem 11 lip., Galim-

berti, Mem., 11 lugl.: „mori eon una indifferenza grandissima"; Sa-

la, U lugl. 1798: „marciava (alla morte) pieno di brio a passo

militare, come se fosse andato a nozze'-. Por. Daunou (komisarz

franc. w Rzymie) do Lareveillera, Rom, 12 mai 1798: „la legion

pol. donn des inquietudes: lo parce qu'elle est arrivee non payee

depuis 4 mois; 2o parceque les soldats pol. se montrent plus su-

perstitieux encore que le peupe de Transtevere; ils sont toujours

dans les eglises, servent des messes etc... On croit pouYoir comp-
ter sur les officiers; mais cette conduite des soldats inspire de la
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confiance aux aristocrates, et nous scmmcs avertis qu'on prepare

une insurrection", Lareveillere, Mem., III, 375.

(Str. 26 sq.) Pojedynek: odby si 12 maja; Galimberti, Mem.,

12: „alia villa Borghese... si impostarano alla distanza del man-

tello e spararono", 14 magg.: „ii cadavere... fu trasportato... innan-

zi la chiesa di S. Francesca Romana [t. j. dawnej wityni \Ve-

nery; naley poprawi wiadomo Drzewieckiego, 90, jakoby Za-

bockiego pochowano w ruinach Tempio.del pace, pooonych znacz-

nie dalej], dove fu sepolto dieci passi longi dalia gradinata, essendo

protestante", 29 nov. 1798: o wywleczeniu std ciaa Zabockiego

przez lud podczas okupacyi neapolitaskiej, spaleniu go i wrzuceniu

szcztków do Tybru; por. Sala, M magg., nieco odmiennie o mierci

Zabockiego. O przyczynach pojedynku, Pam. Wierzbickiego, To-

maszewskiego [naley sprostowa niektóre dane Szumlaskiego,

powtórzone u Kukiela, Kw. hist., XXVII (1914), 397 sq.].—Proby
o abszyt Grabiskiego i Haumana, 13 i dymisye tego dnia; proba
o dym. Szumlaskiego 17, dymisya 21 maja. Dbrowski do ga
Trivulziego, 17; do Klebera, 25: poleca mu wszystkich trzech; do

Bonapartego. 24 mai 1798: id., „...se rendant a rexpedition de

r Angleterre, commandee par le premier militaire, ils y portent

cet amour de la gloire, ce desir que tout Polonais a de combattre

pour la cause de la liberte... Agreez, cit. gl., les voeux de nos Le-

gions, leurs sentiments et la reconnaissance qu'ls vous portent".

Byli zreszt ród oficerów legionowych inni jeszcze amatorowie

wyprawy egipskiej, jak wiadczy proba Przyszychowskiego i Kie-

kiewicza do Dbrowskiego, Rzym, 19 maja, o pozwolenie popyni-
cia z wojskiem Bonapartego.

Afera Neymana i Turskiego: przybyli do Rzymu 19 maja,

lecz przedtem ju dziaali w Medyolanie; Neyman do Bruna, Mil.,

30 avr., skadajc pismo Deputacyi par., prosi „que nous soyons

debarasses de Tarbitraire du gl. Dbrowski et que les legions pol.

soient republicainement organises"; Józ. Turski, „puk. 6 puku
W. Ks. Lit.", do Kociuszki, Rzym (za drugim nawrotem), 22 Aug.

1798, kapitalna opowie caej afery majowej rzymskiej: zjechaw-

szy z kraju, razem z Zeydlicem oraz spotkanym w Medyolanie,

przysanym z Parya, Neymanem, przyby do Rzymu, majc „cho-

cia ustne, lecz zawsze mocne i wane zlecenia" od „cnotliwych

obywateli inflanckich, mudzkich, litewskich", aby „skoczy"
z Dbrowskim, „odrodkiem i sualcem despotyzmu", który go

jednak z Rzymu „na ksztat moskiewski" wypdzi. —Dbrowski do

Saint-Cyra, 22 mai: imieniem oficerów sztabu legii da wydalenia

Turskiego i Neymana, którzy „fomentent, sous le nom d'une de-

putation pol., le mecontentement, la discorde et le desordre". De-
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1 juin, wyraa mu uznanie za wspóln z Neymanem agitacy prze-

ciw Dbrowskiemu [przy caej zreszt zasudze wojskowej Zeydlica,

sprostowa naley przesadn jego pochwa u Mocickiego, Dzieje

porozb. Litwy 4 Ilusi, I (1913), 420 sq.]; Woje. Turski Sarmata do

Dbrowskiego, Par., 8 lip. 1798, z wyrzutami z powodu wypdze-
nia z Rzymu brata Józefa.—Intryga z gem Grabowskim, pod któ-

rym wtedy suy jako adj. Laroche i Jabonowski, zwizana bya
z g(ibszym zatargiem midzy Saint-Cyrem, ministrem wojny rzym-

skim Bremondem, konsulami rzymskimi; w intrydze tej uczestni-

czy Kosiski, jak wynika z jego poufnych listów do Grabowskie-

go, 23, 30 maja; sam Grabowski maluje siebie z bajecznym cyniz-

mem w poufnem pimie do Neymana, Rzym, 30 sierp. 1798, o swej

akcyi przeciw Dbrowskiemu, swej szulerskiej „industry* itp.

O tych powikaniach ciekawe szczegóy w dwóch poufnych listach

Wybickiego do Barssa, Rzym, b. d. [=poczt. lipca, przez Garata,

posa franc, odwoanego w kocu czerwca z Neapolu i wracajcego
wtedy przez Rzym do Parya], i 23 lip. 1798. O spóczesnych sto-

sunkach rzymskich 1798, por. Saint-Cyr, Mem.; Macdonald, Souv.:

Sciout, Direct.; Dufourc, Reg. jac. en Italie, itd.

(Str. 27 sq.) Rymkiewicz: przyby do Rzymu 14 czerw.; roz-

kaz Dbrowskiego do Kniaziewicza, 15 czerw., o „skadzie kores-

pondencyi" pod R.; R. do Dbrowskiego, 19, o organizacyi „skadu",

i odpowied Dbrowskiego, 19; pikna odezwa R., podp. te przez

jego pomocników w „skadzie", Godebskiego i Aleks. Zakrzewskie-

go, do spórodaków, Rzym, 24 czerw.—Mniewski do R., Par., 29

czerw., ostrzega go przed Dbrowskim, „zbrodniczym hipokryt**,

j^jaszczurczem plemieniem*. R. jednak póniej opiekowa si Ney-
manem, jak wynika z jego listu do Kosiskiego, 1 listop. 1798,

Am. Kosiski we W., 54 s.
(Str. 29 sq.) Kociuszko: w cennej.' cho wymagajcej licz-

nych poprawek, biografii (1894) i Dopen. (1910) Korzona, poda-

na do pena literatura; gówne nowsze przyczynki daj Czaso-

pismo K. (1894); Kozowski i Dembiski w Kw. hist.: Zahorski, Li-

sty nieznane T. K. (1911); Skakowski, O kok. leg. (1912); Gorjai-

now, Wi. K. (1912); Dzwonkowski, Mode lata K., Bibl. Warsz.,

(1911); Askenazy, Przysiga K., ib. (1912); Askenazy i Dzwonkow-
ski, Akta Powst. K., (1918).—Do pobytu K. w Szwecyi, relacye

posa rogyj. Budberga do Pawa, Stockh. 27 janv., 2, 24 fevr. sq.;

Grimm do Pawa, Hamb., 25 juill.: o bytnoci w Hamburgu oficera

„du corps de Dombrowski", oraz o rzekomem porwaniu statku, na

którym K. wypyn z Bristolu do Ameryki, przez korsarza fran-

cuskiego i sprowadzeniu K. do Nantes; Woroncow do Pawa, 23
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czerw.: o pobycie w Anglii ..ga Koszczunskoj" (^^^blunierca; lichy

kalembur z nazwiska K.), ^ sierp. 1797: o porwanin K. do Nantes.—

K. wyjecha z Petersb. 19 grud. 1796; przyby do Stockh. 26 stycz.,

wyjech. 22 lut. do Goteborga, skd wypyn do Anglii 10 maja;

[por. t. II, 114, 307j; przyby do Lond. 29 maja. [bardzo duga po-

dró; moe zboczy z drogi?]; wyjecha z Lond. 7 czerw, do Bristo-

lu, skd wypyn do Ameryki 18 czerw.; przyby do Filadelfii

18 sierp. 1797.

Wtóry pobyt K. w Ameryce: Letombe, cons. gl. et charge d' aff.,

do Delcroix, Philad., 20 aotlt [recu le 13 oct.] 1797 (chiffre): „Le

m§me membre du Congres [nazwisko opuszczone w depeszy; za-

pewne Jefferson] etant venu me dire que le gl. Kociuszko desirait

me parler, je me suis rendu chez ce gl. hier au soir, II veut aller

en France. 11 s'y rendra incessamment par une voie stlre. U est

obseryó ici. Ce martyre de la liberte n'y peut parler et agir qu'

avec les plus grandes precautions. II n'est venu lei que pour trom-

per ses ennemis. U m'a prie, cit. ministre, de vous informer sans

delai de tous ces faits" [ta depesza rozstrzyga dugi spór w spra-

wie powrotu K. z Ameryki przeciw tezie Korzona; por. Kw. hist. ^X
(1906);Korzon, Dopen.,itd.].—Stosunki amerykaskie 1797-8: Trescott,

Dipl. hist. of the Administr. of Washington and Adams 1789—1801

(1857); Mc Master, The struggle for commerc. indep., Cambr. Mod.

Hist., VII (1905).—O aferze przekupstwa Talleyranda, Amer. State

pap., Foreign relat., II (Wash., 1832), 157 sq.; por. Amerik. Staatspap.,

og. u Posselta, Europ. Annal. (1798), II*, 99 sq.; wzmiankowani tu

trzej porednicy francuscy, x., y., z., byli BelJamy, Hauteval i Hottin-

guer, ten ostatni nastpnie dugoletni bankier Kociuszki; por.

Ames, The x. y. z. letters (ed. Univ. of Pennsylv., s. a.); ujawnienie

caej tej skandalicznej korespondencyi w ordziu Adamsa do Kon-

gresu, 3 Apr. 1798.—„Inwitacye* do K. z MedyoL, sierp. 1797, por, t. II,

170, 320.—Jefferson, Corresp., II, pass.; o parciu Carnota do wojny

z Ameryk, a natomiast poufnych dziaaniach ugodowych Jef-

fersona, Lareveillere, Mem., II, 258 sq.; o poredniczcej misyi

K. imieniem Jeffersona, Paszkowski, Dzieje T. K. (1872), 196,

Drzewiecki, Pam., 152.

Powrót z Ameryki: K. wyjecha z Filadelfii 5 maja; przyby
do Bayonny 28 czerw. 1798. W dwóch zapiskach starego Edwarda Zel-

tnera, jednego z braci przyjació Kociuszki, Fontain., 15 nov., 15 dec.

1830, mieszczcych liczne zreszt myki, znajduje si nastpujca,
dziwna w swej precyzyi wiadomo: „en partant d'Amerique (1798), K.

avait dirige son voyage sur PAnglelerre, alors en guerre avec la Fran-

ce... Lorsque K. quitta TAngleterre pour se rendre en France, les deux

pays etant en guerre, ii se rendit a un port de mer d'Espagne le

J
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plus proche de la France; de la ii se rendit a bt. Jean pied de

Port, et ensuite a Bayonne, ou ii est descendu chez mr. Bastare-

ge, banuier, pour leuel ii avait des lettres de credit; de 1^ ii

partit pour Paris"; zgadzaoby si z tern, e rzd francuski tale do-

icadnie by uprzedzony o przybyciu K. do Bayonny, posa tam
zawczasu Lamarua, zgotowa uroczyste przyjcie itp.; opis tego

przyjcia w licie Lamarua, szefa szt. U dyw., Bayonne, 29 juin

1798, Monit., 8 juill., N. 290; Courr. de Parmee d' Italie, 16 juill.; K.

do Barssa, Bayonne, 29 czerw.: kae powiadomi Dyrektoryat

o swem przybyciu; Barss do Dyrektoryatu, Par., Cjull. (og. przez

Kozowskiego, Rev. d. rev., XXIX (1899), 247, z bdn dat 4 lip.);

do Dembowskiego (do Medyol.) 7 lip.: zawiadamia legie, sam jedzie

na spotkanie K. do Orleans. [list ten, przesany przez Dembowskie-

go, nadszed do Rzymu dopiero 26]. K. przyby do Parya 10 lip

por. Journ de Paris, N. 289, Monit., N. 297, 15 juill. 1798.

(Str. 34 sq.) Legie a powrót K.: pierwsza bezporednia wiado-

mo dosza 26 lip. do Rzymu z Parya przez list Barssa do Dembow-
skiego, Par., 7 lip., j. w.: „K. jest we Francyi i za dni kilka bdzie
w Paryu... Powiedz kolegom, e go wypiewali: „Mamy racawickie
kosy, marsz, marsz, etc..."; wczeniej jednak dosza porednia
z Medyolanu przez Courr. de Tarmee d'Italie ou te Patriot franc.

a Milan, 16 juill., j. w. (w tyme Courr. d' It., równo o rok przed-

tem, 24, 28 juill., NN. 3, 5, ukazaa si wiadomo o porwaniu K.

do Nantes, .por. wyej. t. II, 163, 319].—Wybicki do Barssa, Rzym,

23; rozkaz dzienny Dbrowskiego, 26; korpus oficerów legii I do

K., 28; Rymkiewicz, od skadu koresp., do K., 28; Wybicki do K.,

28, og. Skakowski, O kok., 76; Dbrowski do Kniaziewicza, 28:

wyjeda do Parya; Wielhorski do Dbrowskiego, Mant., 28 i 30:

radzi mu jecha do Parya; korpus oficerów legii II do Dbrow-
skiego, Mant., 29 lip.: proponuje wysanie do K. Wielhorskiego

z doczon w kopii odezw, co jednak skutkiem rónicy zda za-

niechane zostao.—Dbrowski wyjecha z Rzymu 29 lip., przyby do

Medyol. 1 sier., „po trzech dniach i nocach podróy, pieszc ile

mona do kochanego naszego Naczelnika". Dbrowski do K., Med.,

2 sierp.; Wielhorski do K., ib., 2, og. Korzon, Tyg. ill. (1906) N. 10

i Dopen. do biogr. K., 58; Dbrowski do Tremona i Wasilewskiego,

2: posya ich z powyszemi dwoma pismami do Parya, dokd oni

przybyli 9 sierp.; Dbrowski do Kniaziewicza, 4 sierp.; Tremo do

Dbrowskiego, Par., 9 Aug. 1798, o pierwszem widzeniu si z K.

(Str. 35 sq.) Powikania medyolaskie: Brune przyby do

Mfid. 3 kwict., Berthier wyjecha stad 6 kwiet., Trouve przyby
15 maja; Brune wyjecha z Med. do Parya 22 lip. zrana, por. re-

lacy Trouvego, Mil., 22 juill.. Lareveillere, Mem., III, 263; przewrót
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Trouvego 30 sierp.; jego odwoanie i nominacya Fouchego 2 wrze.,

którego przyjazd do Med. 11 a przewrót 19 padz.; jego odwoanie
1 nominacya Rivauda 25 list., którego przyjazd do Med. 7 a prze-

wrót 10 grud.; odwoanie Bruna i nominacya Jouberta 25 padz.,

który obj komend w Med. 31 padz. 1798, poczem dwukrotnie, 7, 9

grud. 1798 podawa si do dymisyi, zrazu nieprzyjtej; na jego miejsce

mianowany 10 lut. 1799 Bernadotte, który odmawia, poczem osta-

tecznie na miejsce Jouberta mianowany Scherer uchwa Dyrekt.

21 fevr. 1799; por. Lareveillere, I, 347, U, 29 sq., III, 253-332; Ro-

guet, Mem. mil., II (1862), 56 sq.; por. Guyot, Dir. et la paix, 796

sq., który jednak mylnie zalicza Bruna do „parti militaire autour

des Bonaparte", gdy wprost przeciwnie, jak stwierdza Roguet, szo

jemu i Trouvemu o to, by „eloigner a tout prix les hommes... de-

Youes a Bonaparte".

Dbrowski w Med. i Mantui: D. do Kniaziewicza, Rymkie-

wicza, Med., 4 sierp.; Chamanda, 15 Aug., o Intrygach medyola-
skich; Wielhorskiego, 21, Barssa, 23 sierp., o pierwszym licie

Kociuszki; do Wielhorskiego, Kniaziewicza, 8 wrze., Rymkiewicza,

15 wrze. o zniesieniu skadu koresp.; do Bruna, Mil., 1 sept: om
punktów organizacyi leg., 5: o dezerterach, 10: skada swój Etat

nominatif na 8001 ludzi, w czem 261 ofic. (+65 nadkompL), pod-

pis, przez Bruna 11 sept.; Rymkiewicz ze sztabem do Bruna, Mant.,

10 sept.; Dbrowski do Bruna, Mant., 24 sept.: prosi o zczenie
korpusu, posya mu Wielhorskiego, Rymkiewicza, Strzakowskiego,

Redl; Tremo do K., Med., 27 wrze.; Rymkiewicz [przyby z Rzy-

mu do Mantui 29 sierp.] i korpus oficerów legii II do K., Mant., 27

wrze., og. Kallenbach w Kw. hist., XXXII (1918), 326 sq. [ta

radykalizujca i godzca w Dbrowskiego odezwa Rymkiewicza
zastpia zaniechan z 29 lip., j. w., inspirowan przez Wielhor-

skiego a yczliw Dbrowskiemu]; Zawadzki i Wasilewski do K.,

Med., 2 padz.; mowa Bruna w Mantui 4 oct.; Dbrowski do Des-

corcha. Mant., 5 oct. [Descorches mianowany posem do Konst. 2

wrze., jego instr. 3 padz. 1798]; konferencya Dbrowskiego, Wiel-

horskiego, Rymkiewicza z Brunem, Med., 24 padz. 1798, t. j. w przed-

dzie odwoania Bruna, j. w.

(Str. 39 sq.) Kociuszko w Paryu: przyby 10 lip., j w; by
na trybunie Rady Piciuset 14, na bankiecie Scherera 15 lip.. Mo-

nit., 15, 20 juill., NN. 297, 302; jednak równoczenie w Gaz. dipl.,

18 juill., ju ironizowany K.; por. raport, policyjny 19 juill., Aulard,

Paris pend. la react. thermid. et sous le Dir., IV (1900), 787, N. 1411;

Skakowski, O kok., 211. Reubell chory wyjecha na koracy do

Plombieres w kocu lip., wróci do Parya dopiero w poowie wrze,,

Barras, Mem., III, 244, 256 sq., por. Guyot, 719.— K. do Dbrowskie-
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go, Paris, 22 juill., o awem przybyciu do Parya (jednak to pier-

wsze pismo K. dorczone zostao Dc-jbrowskiemu w Med. dopiero

21 sierp.].

Stosunki K. z Barrasem, z Lebrunera, por. Flancy (zi Le-

bruna), Souven. 1788—1816 (1904), 8 sq.: „parmi les familiers dc

Grosbois (posiado Barrasa pod Paryem) etait le gl. Kociuszko.

De meme que K. etait l'ami de Barras, ii devint aussi celui de mon
futur beau-perc Lebrun... K. sigria mon contrat de mariage k la suit©

do Bonaparte"; por. me de Chastenay, Mem., 1 (1896), 367, 393 s.
O bytnoci K. u byego czonka Kom. ocal. publ., por. Mem. pol. et

mil. pour 8ervir a Thist. secr. de la róvol. franc., puises dans des

mem. manuscr., II (Par., an VII), 43 sq. [ib. ciekawa retrospekty-

wna relacya dziaa K. w Com. de sal. publ. w 1793). O zayoci
K. z Pouchem, Paszkowski, Dzieje T. K.; z pani Pourrat, osob
nieszczególnej reputacyi, teciow bankiera Lecoulteux, wpywo-
w w koach finansowych, literackich i politycznych, w której

salonie K. czstym bywa gociem, por. Arnault, Souven., IV (1834),

389 sq.; Melegar, Journ. int. de B. Constant (1895), 97 s.; Letlr.

ind. de Laclos (1904), 106, 115, 137; Godet, Mme de Charriere et

ses amis (1906), I, 340, II, 97 sq.; Rudler, La jeunesse de B. Con-

stant (1909), 232, 511 sq. K. bywa to czsto u staruszki wdowy po

Ilelwecyuszu, w Auteuil pod Paryem, gdzie mieszkali inni je-

go przyjaciele, d'Arcon, Volney, Lecoulteux itd., por. Guillois, Le

salon de mme Helvetius, Cabanis et les ideologues (1894). Opis

K. „aux traits maussades..., a la figur inverse et retroussee, re-

serve de langage comme un hommo d'esprit, commun de manieres

comnio un hommo du peuple", w domu przeciwnika Bonapartego,

wydawcy pisma Le Bie Informe, poety i wolnomularza Mik.

Boniievilla, wizionego póniej za Konsulatu, por. Nodier, Souven.

de la revol. ot de l'emp., I (1862), 181, 245 sq., II, 26 sq.

Szpiegowanie K.: Antraigues do Thuguta, Gratz, 7 sept. 1798,

zacza w aneksie nastpujce relacye swego tajnego informatora

paryskiego: Vannelet [zapewne Daru, por. Pingaud, Un agent secr.

(1894); Chuquet, w Revue crit., XXXV, 4381 do Antraigua, Par., 22

juill.: „K... inspire de la confiance... ii paralt extremement desin-

teressó, ii s'explique peu et mai sur ce qu'il voudrait en Pologne...

ii a donn sur la Russie des detalis neufs et singuliers... ii a con-

serve des relations a Petersbourg et a Moscou; les lettres lui sont

envoyees a Tadresse d'un banquier a Riga, ecrites avec du soufre,

et de Riga on les lui envoie a Hambourg et de la ou ii est. Je

le connais beaucoup et le vois tous les jours... Ce qu'on lui ecrit

de Russie... j'ai lu a la verite sur les .extraits qu'il remettait au

directeur Treilhard, son ami..."; Vannelet junior do Autraigua, 23
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aout 179S: „hier soir... a Auteuil, dans... le jardin qu'avait mme de

de Boufflers, Kociuszko, qui y prend les eaux chez mme Helve-

tius, vint chez moi pour me faire part ...que le 19 aout ii a signe

un traite qu'il dit tres secret, avec le Directoire... K. est tres con-

tent... on s'oblige a le faire parvenir jusu' a Paswan Oglou... on

lui adonne un fonds pour se creer des partisans en Pologne" [w kam-
liwych tych relacyach s pewne szczegóy prawdziwej.

Lekcewaenie K. Katarzyna do Grimma, Pet., 15 dec. 1794:

„K., amene ici, a ete reconnu pour un sot dans toute la valeur du

term", 19 sept. 1795: „ma pauvre bet de K. est doux comme un

agneau"; Zawadowski do A. R. Woroncowa, Pet., 17 stycz. 1795:

„K. w zdjeszniej krjeposti, czeowiek ducha twiordawo, no razuma
nieobilnawo"; Bezborodko do S. R. Woroncowa, Pet. 20 lut. 1795:

^K... antuziast, czestnyj czeowiek, no wema ogranicze... (Ign.

Potocki) e prjamo gosudarstwennyj czeowiek, chotja nieposljednij

put", Sbornk R. Jst. Ob., XXIII (1878), 617, 650; Arch. Woroncow.,

XII (1879), N. 92, XIII (1870), N. 211.- Sandoz do Fryderyka-Wilhel-

ma III, Par., 26 juill. 1798, podaje zdanie Talleyranda o K.: „trop

borne en tout genre pour pouYolr Stre consultó en rien... faible

oplnion de ses ialents militaires. On lui donnera des diners par

curiosite, une chetive pension peut-etre, et on J'oubliera"; 19

aotlt: „(K.) bon pour le courage, mais inepte pour conduire la moin-

dre e*ntreprise''; 3 janv. 1799, ostre zdanie Reubeila o K., Bailleu,

Preussen u. Frankreich, 1, NN 189, 230.

(Str. 43 sq.) List do Pawa: K. do Pawa, Par., 4 aout 1798:

„Tapparence de votre bonte", og. w Monit., j. n., i z pewnemi b-
dami w Arch. Woroncow., XXIV (1880), 415. O udziale w redakcyi

Lareveillera, Drzewiecki, Pam., 135 sq., 151, ze sów Kniaziewicza:

^pochemu Francuzowi da za siebie pisa do cesarza..."; Talleyrand

do Sieyesa, 4 aout, z docz, listu K.; Sieyes do Talleyranda, Beri.,

25 aotit, z odmow; 29 sept., ze zwrotem pakietu K.; por. Skakow-
gki, O kok., 87 sq.; zaraz Panin do Pawa, Beri., 2 oct., nadsya
„en mains propres" otrzyman od Haugwitza kopi listu K.; do

Bezborodki id.; do Pawa, 20 oct., o wyjedzie K. z Parya; do Re-
pnina g. gub. lit., Gudowicza wo., Bekleszewa podoi., id.; do Pa-

wa, 25 oct., o pomocy pruskiej wzgldem aresztowania K., oraz

odkryciu Haugwitza, i posiada on „depuis longtemps... la clef du

chiffre de Parandier" i interceptuje cakorespondency emigracyj-

n polsk, idc przez Hamburg, Briickuer, Mater. N. P. Panina,

III (1890), NN 505, 6, 21, 2, 7, 8, z tych NN 505 i 521 og. w Roczn.

Tow. Hist. Lit. (1866), 296 sq.—O wyjedzie K. z Parya pod na-

zwiskiem Dufresnoy s wzmianki w depeszach Sandoza z padz.; K.

istotnie wtedy wyjeda; w listach jego paryskich z tego czasu
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est przerwa midzy 19 a 29 padz. 1798; llaugwltz do Pa-

nina, 9 nov., o pobycie K. w Brukseli i powrocie do Parya.—List

K. do Pawa, 4 aoilt, j. w., og. znacznie póniej jako „extrait de

]'Ami des lois" w Monit., N. Ql, 21 nov. [wedle Korzona, K., 505,

mylnie: „jednoczenie z wysaniem, t. j. 4 sierp."], z dat „B... (sic)^

ce 4 aotlf* i dopiskiem redakcyi: „nous receyons des frontires d'Al-

lemagne une lottre du gl. K."; jednoczenie nastpio przesanie
listu Razumowskiemu; Razumowski do Pawa, 28 nov.: dzi otrzy-

ma pakiet K.; karcce reskrypty Pawa do Razumowskiego, 8, 13

grud. 1798, Wasilczykow, Semej. Razumowskich, III (1882), 162 s.,

Roczn. T. H. L., 299 sq. '

(Str. 46 sq.). K. a legiony: K. do Dbrowskiego, 22 juilK,j. w.;

do Kralewskiego, 8 sierp., Siemieósk,i Listy K. (1877), 220, N. 99,

przedr. Skakowski, 96; Mniewski do Giedroycia, 10; K. doGIedroycia;

12 sierp.; Gedroy do K., Drez., 5 wrze , Skakowski, 94, 214.—D-
browski do K., Med., 8, 13, 16, 18, 22 sierp, [odpis na otrzymany 21

sierp. list. K. z 22 lip., j. w.].—K. 22 sierp, do Dbrowskiego; oficerów;

onierzy [dwa ostatnie listy og. Kukie, Dzieje ora pol. (1912), 58,

z brakami; w minucie rk Barssa ciekawe odmiankij; Kniaziewicza:

Rymkiewicza; Wielhorskiego [ten list K. do Wielhorskiego, 22 sierp.,

og. Korzon, Tyg. ill., j. w., z mykami w tekcie i pod bdnym
adresem Dbrowskiego]; Wybickiego; 7 listów powyszych teje da-

ty 22 sierp.; do Bruna, 26 aoiit 1798; wszystkie powysze ekspedy-

cyo w liczbie 8 zabrali Tremo i Wasilewski, którzy wyjechali z Pa-

rya 26 sierp, a przybyli do Medyolann 6 wrze.; por. Dbrowski,
Móm. mis.: „le major Tremo revint de Paris le 20 (fruct. ¥1=6
wrze.), mais ii n' apporta rien de consolant"; Tremo do K., Med.,

27 wrze. 1798 j. w.

(Str. 51 sq.) Powstanie w Circeo: potyczki pod Ferentino 29

lip., Terracin 9 sierp.; Kniaziewicz do Dbrowskiego, Rzym, 7 sierp.

Macdonald, 10 aoilt 1798, u Chodki, 11,383 sq.; Dufourc, Reg. jac.

en It. (1900), 272.

(Str. 59 sq.) Egipt: atak na Yalett 10, kapitulacya Malty

w nocy 11-12 czerw. 1798. Sukowski, Lettre de Malt, Skakow-
ski, Pol. en Rgypte, 4 sq.; por. Jonquiere, II; dziwna relacya z nle-

wyd. pam. Desgenetta, o wolnomularskim obchodzie templaryu-

szów na Malcie, nazajutrz po wziciu, 13 czerw., niby odwet za w.

mistrza Molaya, na Filipie Piknym, Klemensie V, w osobie Ludwi-
ka XVI, Piusa VI i Joannitów, co wszystko cakiem w romantyczno-
radykalnym duchu Sukowskiego.—O szturmie Aleksandry!, 2 lip.,

Sukowski, Notes sur rexped. d'Eg., Skakowski, 19 sq.: „emu a cet

aspect... la bizarrerie des circonstances,... le danger,... un site ro-

mantique", o swym udziale w ataku ledwo wspomina; Bonaparte
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do Berthiera, Alex., 3 juilL: ^Sukowski... promu chef d'escadroa

pour... seryices qu'il a rendus a Tarmee et principalement a Malt
et hier a la prise d'Alexandrie, oii ii a ete culbute deux fois du

haut du mur", CÓrr., N. 2738; Bonaparte do Dyrekt., 6 juill.: „le cit.

Sukowski qui est uu officier du plus grand merite", og. w Monit.,

20 oct., N. 29; ib. 21 oct., N. 30 raport Berthiera z pochwa S.

—

Wzicie Kairu 22 lip.: Abukir 2 sierp.; bitwa pod Salhejem U;

powrót do Kairu 14; otwarcie Instytutu Egip. 22 sierp., Jonuiere,

II, 554 sq.

(Str. 65 sq.) Zajczek: Bonaparte do Z., Caire, 30 juill,, 4

aottt 1798, Corr., 2901, 71; Dbrowski do Dembowskiego, Mars., 31

maja 1800: „g. Desaix tu przyjecha 1 dzi jedzie do Bonaparty;

bardzo dobrze o gle Zajczku gada i owiadczy, e cstatni wy-

grane nad mamelukami jemu francuskie wojsko winno. Chwali
take Grabiskiego i innych Polaków; gani tylko ich niestao";
Rogaliski, Notaty 1797-1806, pod 1802, o 8 ogierach -Arabach przy-

sanych przez Zajczka Branickiemu; Skakowski, pass.; Z. wróci do

Parya 28 stycz. 1802, Askenazy, Nowe wczasy (1910), 444.—Burzy-
ski: ur. 1753; wysany na misy do Egiptu i Syryi 1790; z popar-

cia namiestnika Zajczka konsekrowany w Warszawie 1820 bisk.

sandom., f 1830; jedno z jego kaza egipskich, „delia mormorazio-
ne", dochowao si w tekcie arabskim.—azowski: Menou do Bo-

napartego, Caire, 23 oct. 1800: „(.) estun excellent officier, prt a

perdre la vue en Egypte", Rousseau, Kleber et Menou en Egypte

1799—1801 (1900), 366; odesany przez Menou 6 list. 1800, przyby
w grud. do Francyi, Jonuiere, IV, 261 sq., Skakowski (67) sq.—
Grabiski: Dbrowski do Kniaziewicza, Par., 24 lut. 1800: „Grabi-
ski powróci z Egiptu... bardzo si piknie dystyngwowa wedug
zawiadcze Desaix, Klebera i Berthiera"; jego relacya do K., Par.,

25 fevr. 1800, og. Kukie, Kw. hist., XXXI (1917), 150 sq. — Szum-
laski: jego Pam. wypr. egip., Lwowianin (1842), 117 sq.; wstpi
potem do suby rosyjskiej i jako rotmistrz huzarów bi si prze-

ciw Francuzom pod Austerlitzem; póniej wszed do armii Ksi-
stwa Warsz., by adjutantem ks. Józefa i kochankiem pani Vau-.

ban; dochowaa si czua jego z ni koresp.; dochoway si te
listy jego z Konstantynopola do brata Jana, 28 kwiet. 1799 sq.,

z dopiskami Haumana.—O mierci Haumana w wizieniu, Wierzbi-

cki, Pam. leg.; o okropnoci ówczesnych wizie stambulskich,

por. Pouqueville, Yoyage en Moree, a Constant., 1798—1801, II (Par.,

1805), 145 sq.—Z notatki parysk. Aff. etr., Turquie, zdaje si wynika,
e w wizieniu stambulskiem zgin wtedy inny jeszcze Polak, Wita-

lis Przybyowski, „(enyoye) en courrier pour porter des depeches
du Directoire au gl. Bonaparte en Egypte; c'est a Aix en Proyen-
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cc qu'il rencontra Bonaparte; ii demanda d*Stre honore d'une nou-

velle mission;... (ii fut) arrete depuis par les Turcs et conduit au

bagno".—Proby Przyszychowskiego i Kiekiewicza do Dbrowskiego,
Rzym, 19 maja 1798, o pozwolenie do Egiptu, j.w., 396.—O szeregow-

cach legionowych zabkanych do Egiptu wspomina Dbrowski do

Murata, Mil., 7 nov. 1802: „plusieurs soldats de la l^re legion furent

onvoyós en Egypte pour y escorter des munitions deguerre. Faits

prisonniers de guerre, ils sont r1^venu3 d'Angleterre en France (po

pokoju amieskim). Ils demandent anjoudhui, par la lettre ci-jointe

en original, en dat du 16 oct. 1802, du Havre, que j'ai Thonneur

dc vous adresser, qu' ii leur soit permis de joindre leurs corps.

—

U Ilurwiczu, t. I, 110, 164 sq., 243; corr. de Const.. 17 avr. 1799:

, Bonaparte a fait une proclamation, dans lauolle ii inylte tous

les juifs de TAsio et de TAfriue a venir se ranger sous ses dra-

peaux pour rótablir Tancienne Jerusalem", Moniteur, VII, N. 243;

por. natomiast o oporze ydów palestyskich przeciw Bonaparte-

mu, przy obronie Akki itd., Gratz, Gesch. d. Juden, Xl (1900), 214

sq.; wedle zapiski parys. Aff-etr., 1799 „le cit. Hourwitz, sayant juif

polonais... viont d'obtenir du Premier consul une prese et des cara-

cteres arabes pour aller etablir au Caire une ócole francaire et y redi-

ger un journal arabe;... ii s'agit d'un nouveau moyen de corres-

pondanccavoc le gl. Kleber; les depeches seraient chiffróes en lan-

gage cabalistiue ...elles seraient adressees au gd rabbin du Caire

pour remettre \ Salomon Levi dc Hambourg..."; ciekawy póniejszy

rkp. memoryal II. do Bonapartego, 18 aoilt 1802, za równouprawnie-

niem ydów; por. Gaz. Koresp. warsz. i zagr. (1809), N. 66, dod.

(Str. 67 sq.) mier Sukowskiego: powstanie w Kairze 21;

S. zabity rankiem 22 padz. 1797; bajka o rozmylnem wysaniu go

na mier przez Bonapartego jest niedorzecznym wymysem Saint-

Albina do spóki z Maliszewskim; dokadne szczegóy zgonu u Pa-

tena, A hist. of the egypt. revol., I (1870), 151 sq., 188; Jonquiera,

III, 281 sq., 290, i Skakowskiego, pref.; sowa Bonapartego: „ii est

mort, ii est heureuK", wedle paru relacyi; por. opis u Doguereau,

Journ. do rexped. d'Egyp. (1904), 92 sq;, który zdaleka si patrzy

na mier S.: „nous le vimes venir dans le lointain"; Geffroy Saint-

Ililaire, Lettr. ecr. d'Egyp. (1901), 71, 85, 108; gl. Desvernois, Mem.

(1898), 133, 145: «les habitants ont fait manger par leurs chiens S.,

brave et digne Polonais"; Monit., XXIX (reimpr., 1843), 447, 878;

Fiszer do Stan. Kosseckiego, Par., 7 fevr. 1802, posya dla Ksawe-

rego K. „extrait mortuaire de mr. Joseph S."; Bourrienne, Mem., II

(1829), 128, 182 sq.: „au Caire Bonaparte me para plusieurs fois

de S. avec des regrets profondement sentis: „je ne puis, me dit

ii un jour, vanter assez le coractere, le bean courage, Timpertur-
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babie sang froid de mon pauvre S... c'aurait ete un homme i)re-

cieux pour celui qui entreprendrait de resusciter (la Pologne)", IX^

103.—Pierwsze wzmianki o S. w prasie polsliiej, N. Fam. Warsz.,

XVI (padz. 1804), 152 sq., Bunt w Kairze; Orze Biay, II (1820),

46 sq., S. w Egipcie.— O forcie S. w Kairze, Courr. de FEgypte, 2

nov. 1798, N. 14; spraw wystawienia tam pomnika Sukowskiemu
zaj si g. Henr. Dembiski za swej bytnoci w Egipcie: Dembi-
ski do konsula franc. w Kairze, Ailhionta, Alexandrie, 4 mars 1834:

„etant arrivó dans ce pays guide par les memes motifs qui y avaient

amene S., je desire, en quittant TEgypte, y laisser un souvenir qui,

en honorant la memoire de mon compatriote, serve de preuve, com-

bien tout Polonais sait apprecier les efforts meme lointains de

cliaque membre de sa grand familUe. Je Youdrais eriger un mau-

sole a la memoire de S. et j'ai pris avec mr. Alric, sculpteur,

nouvellement arrive avee les Saint-Simoniens et demeurant au

Caire, les arrangements concernaut cet objet... (deponuje na ten cel

u Mimonta 2 tys. plastrów w gotówce i przekazie i 1100 p. w swym
wekslu); do Alrica, 4 mars: wskazuje szczegóy pomnika i napis

w jzyku arab., franc. i pol.

Bonaparte w morzu Czerwonem: 28 grud. 1798; rei. naoczna

Sayarego, Mem.; por. Corr., XXIX, 510 sq.; Larrey. Mem, de cbir

milit. I (1812), 274 sq.; Bourrienne, II, 196; Jbnquiere, III, 487.-

Wyprawa do Syryi 10 stycz. 1799; w szpitalu w Jaffie 9 mar.; pod

Akk 19 mar.-20 maja; w pustyni syryjskiej podczas samumu, Col-

bert. Trd. et souv., T (1882), 234 sq.; powrót do Kairu 14 czerw.

zwycistv70 pod Abukirem 25 lip.; powrót do Kairu 11 sierp., wy-

jazd 18; odpynicie z Aleksandry! 23 sierp.; wyldowanie w Saint-

Raphaol 9, przyjazd do Parya 16 padz. 1798.— Epilog egipski:

kapitulacya Menou w Aleksandryi 2 wrze. 1801, wbrew opini

Zajczka, por. Corr., XXX, 162: „les generaux Destaing, Delzons,

Zajczek... emirent Tayis de se defendre jusqu'a la derniere extr-

mite et d ne capituler"; o oporze Zajczka na tej kapitulacyjnej

radzie wojennej 28-30 sierp., Skakowski, Pol. en Eg. (98); Paton,

II, 391; Rousseau, Kleber et Menou en Egypte, aout 1799— sept.

1801 (1900); surowy dla obu; Rigault, Le gl. Abdallach Menou

(1911); Invent. d. etats de serv. d. offic. de Tarm. d'Egyp. (1911).

(Str. 75) Dbrowski, Wielhorski, Rymkiewicz, Strzakowski,

Redel do Jouberta, Mil., 12nov.: „au moment... ou peut etre la cam-

pagne va se rouvrir, nous nous croirions coupables envers notre

corps et nos compatriotes restes dans le pays, si... nous gardions

le silence... Notre corps ne saurait etre envisage sous un point de

vue purement militaire,... (mais) sous le point de vue politique et
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philosophiue..."; memorya tyche w 12 §§, Etat effect. fiió pour

lo corps pol., Mil. 12 nov. 1798.

(Str. 76 sq.) Kampania neapolitaska: Championnet: Rousselln

Saint-Albin, Ch., gl. d. arm. de la Rep. fr, (1861, ed. Hortenius

Saint-Albin; utarta legenda o Ch.); Villard-Tavenas, Etude crit. sur

Ch. (in04); Faure, Souven. de Ch. 1792-1800 (s. a.); sprawiedliwa

ocena Ch. winna wzi redni z entuzjazmu Sorela V, a potpienia
Sciout, III, i Guyota. — Ch. mianowany wodzem armii rzymskiej, „su-

bordonnóment au gl. en chef de Tarmee d'italie'', 18 padz.; przy-

by do Rzymu 18 list. 1798; prokl. Ch., Rom, 20 nov.: „Rom!... du

fond de la Pologne asservie des milliers de republicains yienncnt

foffrir lo secours do leurs bras et ils retrouveront dans tes murs
la libcrte pour lauelle ils ont tout sacrifjó"; por. spóczesny arty-

ku Yolnoya w Monit., 21 nov., gdzie radzi Bonapartemu z Egiptu

przez Stambu pój „relever de ses dóbris la Pologne". — Przekro-

czenie granicy rzymskiej przez armi neap. 22 list.; Ch. oficyalnie

podawa jej liczb na 70 tys. a swojej na 13 tys.; liczby istotne

u Paura, 234 sq.: Neapolitaczycy 11 tys. wojsk regu, a Ch. 23908;

por. Possclt, Europ. ;Annal„ 1118(1798), 262 sq., Uber d. beyorsteh-

endon Krieg zwisch. Frankr. u. Neap., ju z góry pesymistyczny

sd o wojsku neap.—Rozruchy w Rzymie od 24; Ch. wyszed w no-

cy z 26 na 27; Polacy 27 list.; tego dnia weszy forpoczty neap.;

Galimberti, Mem., 26, 27, 29: „ii popolo disoterró diversi cadaveri

dei Polacchi... li lego eon delie funi, li strascino per la citta, tiran-

do loro delie sassate, e condottili al Tevere, ve li sommerse** (por.

wyej, 396), 30 nov.

Kniaziewicz pod Maglianem 1 grud: rozk. dzienny Leop. Ber-

thiera, szefa szt. Macdonalda, 2 dec: „les Polonais se sont con-

duits avec infiniment de bravoure... Kn. a la tete de 300 h. de sa

legion... a repouss 5000"; por. o tej i nastpnych akcyach pod

Falari i Caivi, rei. Championneta do Dyrektoryatu, Terni, 5,

Rieti, 11 (u Chodki mylnie 7) dec, Chodko, II, 385 sq.; Taski,
24, 118— Kn. pod Falari (=Civita Castellana) 5 grud.: Kn. i Cha-

mand do Dbrowskiego, 3, 4 grud.; Tomaszewski (by pod Falari),

Tabl. hist.; por. Thiebault, Mem., II (1894), 277 sq.: „ce Kn. etait

un heros digne des heros de la legend"; uwagi Napoleona o tych

akcyach Kn., Corr., XXX, 240.— Kn. pod Calvi 7-9 grud.: Macdo-
nald do Championneta, Calvi, 9 dec; Dbrowski do Chamanda, Rom,
18 Dez.; Faure, Souv., 257 sq., Dufourcq, Reg. jac, 369; odezwy po-

chwalne Scherera (u Chodki mylnie Dubois-Crance) do Kn. 30

dec, Chodko, II, 90, 399 sq.; Dbrowski, Mem. mil.; Drzewiecki,

108 sq.

Rzym-Neapol: Dbrowski do Chamanda. Rom, 16, 18 Dez.;
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legia wysza z odebranego Rzymu 18, w Terracinie 27 (odtd D-
browski przy legii), przez granic neap. pod Fondi 28; pod Gaet
30 grud. 1798; Dbrowski do Chamanda, 6 Jan., o wziciu twier-

dzy; kapitulacya Capui 12; ucieczka Macka do obozu poL-franc.

16; wzicie Neapolu 23, og. republiki 24 stycz. 1799. O rabunkach

franc. w Neapolu, Sciout, Guyot, Verri, Conforti, Rep. napoi. (1890),

CoUetta (naoczny wiadek po stronie franc), II, 114 sq., itd.

(Str. 79 sq.) Chadzkiewicz (waciwie Chodkiewicz): H. Rze-

wuski, Teofrast pol. Pisma, II (1851), 18, 36 sq.; Drzewiecki, 101 sq.;

Herm. Hoowiski, marsz. gub. wo., Pam. i wspomn., obok kapital-

nych szczegóów o pocztku i kocu Ch., jego zesaniu za wpy-
wem Kisielewa itp., podaje te wiadomo o jego przeniewierstwach

w Neapolu i zatargu z Kniaziewiczem; Stan. Morawski, Pam.; itd.;

por. Mocicki, J. Jasiski, 375; w protokóle patentów wojsk lin. insu-

rekcyi figuruje pod 11 sierp. 1794 „Ign. Chodkiewicz na szar
podpuk. w wojsku W. Ks. Lit.*, Askenazy i Dzwonkowski, Akta

Powst. Kociuszki, III, 137; Ch. do Dbrowskiego, Rzym, 7 sierp.,

23 wrze.: chce wstpi do legii, 14 grud. 1798: o powierzonych so-

bie funduszach dla legii |w teje sprawie Berek Joselowicz do

Dbrowskiego 14 i Chamand 16 grud.]; Neapol, 14 stycz.: by wzi-
ty przez scarpettów. lecz dostawiony cao na dwór królewski [zda-

je si, e by uyty w sprawie konwencyi franc.-neap. 11 stycz.,

jednego z dziwniejszych incydensów tej kampanii; por. Drzewiecki,

il8]; Caserta, 19 stycz.: ofiaruje werbunek szwadronu jazdy leg.;

Neap,, 4 lut.: da majorostwa legii po awansie Chamanda na sze-

fa; 6 lut. 1799: ofiaruje 400 koni ze stadnin król.; Dbrowski koresp.

pol., pass.

O scarpettach okropne szczegóy naoczne u Tomaszewskiego,

Tabl. hist.; El. Tremo zamordowany 9 stycz. 1799, por. Dbrowski do

Chamanaa, Gaeta, 27 Jan. — Jazda legionowa: jeszcze w Rzymie, zaraz

po swem przybyciu, Championnet do konsulów rzym., 22 nov. 1798,

da utworzenia szwadronu jazdy pol. z 200 ludzi, Dufourcq, Reg.

jac, 352; Dbrowski do Kniaziewicza, pod Capua, 6 stycz., o po-

zwoleniu Championneta na jazd leg.; koresp. Dbrowskiego zTrzy-

szychowskim, Berkiem, Karwowskim, luty-marz. 1799, o organiza-

cyi jazdy. — O Berku por. W. G. (adon). Zbiór ustaw i obrzd... re-

formy izrael. (1835), 36 sq., o pochodzeniu B. z Kretyngi na mu-
dzi; Oest. Milit. Ztschr. (1845); Bibl. Warsz., II (1861); Jutrzenka

(1861); uniski, Berek Joselowicz i jego syn (1909); por. wyej, t.

II, 324; Listy znak. Pol., 90; Askenazy w Kw. hist. yd. w Pol.

(1912); Dbrowski do Berka Joszelowicza pukownika, Rom, 2 lip. 1798

„Z prawdziwem ukontentowaniem doszed mnie list Twój, ob. pu-
kowniku; spodziewaem si zawsze, e Ty, co pierwszym bye do
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ZMchcenia /ioinkow swych podczas osiatiiiej i\cwniueyi, ai»y si
j(^li ora w obronie kraju, nie opucisz i tej drogi suenia Oj-

czynie przez przybycie do Legionów. Dzikuj Ci najmocniej za

grzeczno, któr mi w swym wyraasz licie, i prosz, aby nie

wtpi, e uprzejmem sercem od wszystkich przyjtym bdziesz.

Przybywaj wic, gdy Ci si atwo nadarzy, do Rzymu. ycz
sobie osobicie z Nim mówi, i nim bd mia t prawdziw satys-

fakcy, przyjmij z ucaowaniem zdrowie i braterstwo".

(Str. 83 s([.) Myl o „brykniciu" bya te prowokowan z po-

dejrzanej strony obcej: Chamand do Dbrowskiego, Ancona, 20 Jan.

1799, o swych rokowaniach z ks. Dolci WiscoYichem [o tym Dal-

inatycu, poredniku w przekupstwach Barrasa i zapewne taj-

nym agencie koalicyjnym, por. Barras, II, 93, sq., Lareveillere, II,

238 sq., Landrieux, 278 sq., Guyot, 472 sq., 529, 545 sq.] i Staraatim

którzy chcieliby „unsero Legionen zu embarquiren u. nach Ragusa
'/Al schicken, um uns mit denen in Relation mit Dolci \Viscovich

stehenden Yulkern von Zenta u. Montenegro zu vereinigen. Diese

Idee ist bei dcrmaligen Umstanden nicht iibel, insoweit unsere

Leute na szyfy pójd; aber das sag ich zum Yoraus, dass kcin

Frauzos zwischen uns sein muss u. dass wir mit d. Mask der wi-.

der d. Griechen u. Turken entrUsteten katholischen Religion erschei-

nen miissen; anders richten wir so wenig aus, wic d. lieben Unsri-

gen in d. Moldau... Stamati... ist ein Busenfreund d. Rymkiewicz
u. ist mit ihm in Correspondenz... ich ha'b'ihm erzahlt, dass Rym-
kiewicz Jesuit war, worubor er sich sehr zu verwuudern schien...

WiscoYich ist zu katholisch.. er sagt ohne alle Umstande, dass es

tur d, polnische Legionen Zeit ist, d. Joch d. Franzosen abzuschiit-

teln, das wir von ihnen nichts zu hoffen haben u. durch uns selbst

Uiatig sein miissen, dass er in Kurzem nach Paris gehen wird,

um mit Kociuszko dariiber zu sprechen... D. Kerl scheint mir ent-

wedcr ein Spion oder ein Narr zu sein...**. Ta myl jednak musia-

a transpirowa, jak wida z grób Macdonalda, wzmiankowanych
w pimie Dbrowskiego do Chamanda, 20 Apr. 1799; por. te Do-

biecki, Pam., Dod. Czasu, XV (1859), 207; o zeszorocznym rzeko-

mym pomyle Dbrowskiego „hopk do Toskanii zrobi, W. Ksi-
cia wypdzi** itp., jest dziwna wzmianka w Pam. Wierzbickiego.

Misya paryska Kniaziewicza: inicyatywa pierwotna Dbrow-
skiego odprawienia Kn. z ma misy od siebie: Kn. do Dbrow-
skiego, Sessa, 27: wymawia si zrazu chorob; Dbrowski do Cham-

pionneta, Traetta, 29 janv.: posya mu Kn. z prob o pozwolenie

mu na wyjazd do Parya w interesie legii; instrukcya Dbrowskie-

go dla Kn., 29 janv. — Zatarg Championneta z Faipoultem: Fai-

poult do Ch. 22, 27 janv.; rozkaz Ch. o wydaleniu F., 6 fevr., por.

Napoleon a Polska III. 26.
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Faure, 315 sq., Guyot, 893 sq. — Kn. zyskuje wielk raisy od Cham-
pionneta: Kn. do Dbrowskiego, Neap., 30 stycz.: rozk. Champion-

neta 4, 5 fevr.; Dbrowski do Kn. 5, do Scherera 6; Kn. wyjecha

6; Kn. do Dbrowskiego, z drogi, Med., 19 lut.; z Parya, 8 mar.

1799.

Upadek Championneta: uchwaa Dyrekt. o odwoaniu Ch. i no-

minacyi Macdonalda, 13, o aresztowaniu Ch. 25; Ch. wyjecha z Nea-

polu 28 lut. Por. Dbrowski do Chamanda, Sessa, 8 Marz: „Den

27 Febr. Nachmittags ist Macdonald ais Gl. en chef d. neapol.

Armee hier durchgegangen, um d. Commando von Championnet

zu ubcrnehemen; d. 28 Nachmittags Ist Championnet hier durchge-

gangen, wie man sagt, nach Frankreich... beide Feldherrn haben

sich mit Fleiss verfehlt, in Aversa oder Capua, folglich haben sich

nicht gesahen"; por. Macdonald, Souv., 68; Thebault, Mem., II, 480.-

Scherer mianowany na miejsce Jouberta 21 lut.— Wielhorski do

Dbrowskiego, Mant., 5, 17 mar.: wojna pewna, Scherer przyby
i obj komend.

(Str. 89 sq.) Dekada legionów: Szaniawskiego Pochwaa Godeb-

skiego, w Pismach G,, 1(1821), 17 sq.; Chodko,II, 71 sq.; Drzewiecki,

Pam.; najdokadniej Wierzbicki, Pam.: „za przybyciem Rymkiewi-

cza z Godebskim do Mantui, .porozumiawszy si z Paszkowskim

i Faustyaem Kamiskim, oficerami w wysokim stopniu nauki po-

siadajcymi , umówili si... rozszerza w wojsku wiadomoci..., i cho-

cia nie byli w stanie zaprowadzi w Mantui drukarni polskiej,

tomaczyli i przepisywali wyjtki z najlepszych pisarzy zagranicz-

nych... Wyjtki takowe, obejmujce 2 arkusze, wychodziy co 10

dni p. t. Dekady legionowej. Cypr. Godebski zatrudnia si t pra-

c, a prócz wyjtków z gazet zagranicznych, umieszcza artykuy
o Polakach, przydajc do nich ustpy z literatury proz, wierszem,

majc na wzgldzie utrzymanie ducha narodowego...".—Dochowa
si jeden oryg. numer Dekady, z mar. 1799, tu przed klsk le-

gii, który bdzie og. w podobinie; jest tu artyku Godebskiego

o Rosyi: „Moskwa... dwóch nam wystawia apostoów: Piotra i Pa-

wa. Piotr I sta si gow kocioa wschodniego. Pawe I prze-

dzieli swoj na dwie czci, ofiarujc jedn Grekom a drug Rzy-

mianom. Coby rzek Augustyn i Focyusz na ten traktat teologicz-

ny, potwierdzony przez gow kocioa angielskiego i gwarantowa-

ny przez nastpc Mahometa?...".

Pogrom legli II: Przybycie Scherera do Medyolanu 11 mar.,

do Mantui 21; bitwa pod Pastrengo (Legnago) 26; o zachowaniu si
w niej legii, Konopka do Dbrowskiego, Med., 30; Journ. de la di-

vis. Montrichard, 19-28 mars., Kosiski, N. 29; bitwa pod Magna-

nem (Veron) 5 kwiet ; o mierci Rymkiewicza, [Kociuszko], Czy
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Polacy mog wybl<- si; na iiicpodi. (ISOl;: „kiody cienie mierci

zapady na Rymkiewicza, paka, e nie umiera na ziemi ojczystej

swojej"; Godebski, Wiersz do leg.; Kosseckiego zapiska o mierci R.;

Wlehorski do Dbrowskiego, Mantua, 8; rozkaz Sclierera o zosta-

wrieniu legii w Mantui, U; mem. de la II lóg., Kosiski, N. 30; Dy-

rektoryat do legii, Paris. 28 avr. 1799, Chodko, II, 135 sq.: HOffer,

Krieg v. 1709, 1 (1904), 33 sq.; por. ostre uwagi Napoleona o kam-

panii Scherera, Corr., XXX, 254, 265 s., z przesadnemi zreszt cy-

frami wojsk francuskich.

Panin do Pawa, 8 avr., z wykradzion sytuacy francusk,

Miliutin, Ist. wojny 1799 g., III (1856), 131.-Suworow wyjecha
z Petersb. 1, przyby do Wied. 25 mar., do Verony 14 kwiet; bitwa

pod Cassancm 27, nazajutrz kapitulacya Seruriera; wjazd Suworo-

wa do Medyolanu pod wieczór 28 kwiet.; i tego dnia mord rastadz-

ki.— Suworow: do pocztków S. za konfederacyi barskiej, por. jego

listy w Zapisk. o izni i subie A. J. Bbikowa (Pet., 1817); za in-

surekcyi, j. w., t. I; Suworpwskij Sborn.; Petruszewskij, Obzor Su-

worowskoj literat. (1903); ze starych panegiryków zagranicznych

z doby napoleoskiej, z których, rzecz dziwna, wiele ukazao si
w Paryu: (Beauchamp), Ilist. d. camp. du mar. S. (1802, kompila-

cyjne); Duboscage, Prec. hist. sur S. (1808); Dajciekawszy Laverne,

Hist. du feidm... S. (1809), z jadowitemi wycieczkami autora, ofi-

cera dragonów, który by w Warszawie i Petersb. 1794 i Wiedniu

1799, przeciw ks. Józefowi, KocUiszce i wogólp Polsce, 212, 251,

260 s.; o kampanii S. 1799 najpeniej Miliutin, j. w., do którego

niewiele dodaj Petruszewskij, Gcneraliss. kn. S., III (1884); Orów,
Razbor woj. djejst. S.wItal. (1892); Grjazew, Pochód S. 1799 (1898):

nowe opracowanie franc: Gachot, S. en Italie (1903, sabe); austrya-

€kie wiadectwa o S. podaje Htiffer, Quell. z Gesch. d. Kriege 1799—
1800,1(1900). O wjedzie S. do Med., Petruszewskij, 111,58 sq., Huffer,

Krieg, 45: o rozmowie jego z Serurierem, Tuetey, Serurier (1899),

264 sq.; list S. do Wandejczyka Charetta, w Mem. d'un homme
d'etat, VII (1834), 254, 470 sq.; o proklamacyach woskich S., por.

Gohier, Móm., I (1824), 377 s.: przyjcie parlamentarzy woskich

przez S. siedzcego «na rundukje*, jego wejcie do Mantui, goy,

skaczc z nogi na nog, oblewany wod przez deszczyka, itp., Russ.

Star., VI (1872); o stanie zdrowia wasne jego sowa, S. do Rostop-

czyna, Kobry, 25 lut. 1800: „tjeo mojo wo gnojiszcze leit,... sypi,

weredy, puzyri s mjesta na mjesto perechodjat", Miliutin, III, 647.

Zdanie Napoleona: „S. avait Tam d*un grand gl., mais ii ii*en

avait pas la tete ...les manoeuvres de S. (en Italie)... indiuentun

homme qui n'avait aucune connaissance] des principes de la guer-

re", Corr., XXX, 269 sq.; dane tu lapidarne „obseryations* N.
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mimo griibycn niecisoci co do niedo dokadnie wiadomyci
mu szczegóów kampanii 1799 a zwaszcza cyfr wojsk, oraz mimo
jego nieclici do Moreau i Macdonalda, bij w oczy prawd; on

zna teren, jak nikt.

(Str. 93 sq.) Legia I na pónoc: obostrzone walki na pou-
dniu: raporty Cliopickiego, Jabonowskiego, Ruttie, K:onopki, Fo-

restiera, Zeydlitza,. Berka, do Dbrowskiego, 14-23 mar.— Rozkaz

Scherera, odwoujcy legi I, datowany 27 mars, nazajutrz po bi-

twie, pod Legnago. — Pierwsza wie o porakach: Cham and do D.,

Anc, 6, 14 Apr.; Zawadzki, wysany z Wybickim 29 mar., wróci do

D, 21 kwiet.— Rozkaz Macdonalda, pozwalajcy legii I ruszy na

pónoc, Napl., 24 avr.-D. z kwater gówn legii wyruszy z Sezzy

27 kwiet.— Marsz legii: 29 w Terracinie; 30 kwiet. w Mezy; 3, 4 ma-

ja w Rzymie; por. Monitore di Roma, 3 magg., N. 14: ^il corpo polac-

co... e qui oggi arrivato per riunirsi ai suoi fratelli di arme deli'

armata d'ltalia. Questo corpo... e condotto dal gen. Dabrovoscki... (sic)

II popolo romano vede eon dispiacere uesti bravi difensori delia

liberta allontanarsi dal suo territorio; gli accompagna nella loro

marcia eon i piu;vivi sentimenti digratitudine..."; Galimberti, Mem.,

3, 7 magg.; D. do Macdonalda, Scherera, Chamanda, Rom, 4 mai;

6 w Civita Castellana, 8 w Spoleto, 9 w Foligno, 13 w Perugii;

o stratach D. nad Trazymenem, 13-4, por. Hiiffer, Krieg, I, 261;

mier Chamanda 14; 16 we Florencyi, 19 w Lucce, 26 maja w Pon-

tremoli, 2-8 czerw, w Fivizzano, 13 czerw. 1799 w Reggio, gdzie

zczenie z Macdonaldem.

(Str. 97 sq.) Trebbia: taktyka Suworowa a Hannibala: Liv.,

XXI: „Hannibal prima luce Numidas euites transgressos Trebiam

flumen obeuitare jubet hostium portis, jaculandoue in stationes

elicere ad pugnam hostem, iniecto deinde certamine cedendo sen-

sim citra flumen protrahere...".— Najpodd. doniesienie Suworowa,

z Alessandrii, 19/30 czerw. 1799, pene przesady i przechway:

pierwszego dnia, 17, „Poljakow" jeców na 400, zabitych 600; dru-

giego, 18, na 603 i 500, trzeciego, 19 czerw., na 429 i 629, co dao-

by 1432 jeców i 1729 zabitych, czyli ogóem strat 3161 ludzi,

nicliczc rannych; przebija tu, jak i w innych, przewanie niewyd.,

relacyach >osyj. z tej kampanii, nieprzejednana do Polaków za-

wzito.—cis i bezstronn „sprawk" fachow o operacyach

nad Trebbi otrzyma piszcy od puk. Polikarpowa, dyrekt. Mosk.

Arch. Szt. G., na podstawie akt tego Arch.-Do dokadny wy-

kad Trebbii daje Miliutin, Ist. wojny 1799 g., 1,531 sq.; por. Orów,
Suworow na Trebbii (1895); Zap. Denisowa, Russ. Star., XII; Pe-

truszewskij, Gcneraliss. kn. S., III (1884), 117 sq.-Ze strony franc,

Gachot, SouYorow en It., 230, 246 sq., do powierzchownie, gów-
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nie wodlc Chodki, z niesusznym wyrzutem 'negiigence des Polo-

nais". Por. Macdonald, Souven. (1892), 91 sq. O ataku Bagrationa

fuwagi C. F. P. Massona, major d. grenad. du gd. duc Alexandre,

Mem. sccr. sur la Russie, III (ed. 1859), 232 sq.: ^que Tascendant

^acquis et conservó depuis un siecJe de la part des Russes sjur les

olonais ait augmente la confiance des premiers"; zgadzaaby si
tern relacya Estki, j. n.-IIuffer, Krieg, I. 272 sq.

Relacyo polskie: dochoway si z drugiego dnia samej bitwy

dwie kartki Dbrowskiego do Yictora, Gossolengo, 18 juin.- Wkrót-
ce po bitwie redagowany by cenny operat Dbrowskiego, Journ.

[de ia guerre en Italie avec les Austro-Russes du 28 flor. ju8qu'au

mess VII (16 mai-25 juin 1799); jestto najdokadniejszy fachowy
[opis Trebbii; por. wycig w Mem. mil. D., Pam. wojsk., 81 sq..

[Chodko, II, 184, 408 sq. -Tomaszewski, Tabl. hist., o dowództwie

franc. pod Trebbi: „une inimitie, une mesintelligence et une ja-

lousio sans bornes a domine les esprits de tous lesgeneraux fraii-

(jais (wyjmuje Y^ictora)... L'honneur, la gloire et le salut de touto

Tarmee, le bien de la cause publique, Toutrage du caractere natio-

nal, Tattentat cnfin ii leur propre rcnommee n'etaient pas des mo-
tifs suffisaiits pour les rondre a Tunion et les dótourner du desor-

dro qui menayait toute Farmóe et son honneur".

Bratobójstwo: Polacy austryaccy pod Trebbi, por. t. U, 71

f8q., 297 sq.; Aleks. Sukowski w sztabie austr., Crossard, Mem. mil.

[et hist., 11 (Par., 1829), 47, 13S.-Polacy rosyjcy: stany suby Szem-

beka [„w 1792 g... pod Zielecami,... Dubiankoju, Markuszewym,....

1793 po osobomu nastawlenju pri rasformirowanji polskich pokow
'i pri wzjatii goroda Kamenec-Podolskawo, za userdnuju subu
1 rewnost' Wsemiostiwjejsze nagradion ordenom sw. Wadimira
3 stepeni... po ros., pol., franc, itaij., istorji, geografii i geometrii

umjejet...]", Poway -wiejkowskiego, Wysockiego, braci Lubeckich

[figuruj w stanie suby „iz Fossijskawo knjaestwa"; „junja 6, 7.

8 i 9 (= 17-20 czerw.) w gcneralnoj batalii pri rjekach Trebbii i Ti-

done, za czto Wysocki i Lubecki pouczyli Monarszeje nagradenje

ordena sw. Anny 3 klassa"] itd.; blisze skazówki o Polakach

w armii rosyjskiej udzielone bd w t. IV, przy kampanii 1806-7.

Dochowaa si przepyszna relacya kap. JanaAmiry, wzitego

pod Trebbi, do Dbrowskiego,Gorizia, 17 juilL, o rozmowie, zaraz na

polu bitwy, z Suworowem i W. Ks. Konstantym, [który pod nazwiskiem

hr. Romanowa przyby 7 maja w Yogherze do armii rosyj.j; inne

ciekawe z niewoli pisma porucz. Sykst. Estki, siostrzeca Kociuszki,

do Kniaziewicza, z Brodów, 15 wrze. 1799, szefa Zawadzkiego da

tego, Kleinzell, 16 mar. ISOO itd. W dochowanym spisie imiennym

mieszcz si nazwiska 7 polskich oficerów zabitych i 35 wzitych do
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niewoli. — Faszywe adunki: Dbrowski do Forestiera, Fivizzano, 5

czerw.: „Znalazy si midzy adunkami u Francuzów wiele bardzo

takici, w których byy kule woskowe. Ka wic co tam masz jak-

najcilej przerewidowa, a jeli podobne si znajd, staraj si do-

wiedzie, skd byy brane, o czem mnie donie". Te rzeczy si po-

wtarzay, jak wynika z reklamacyi Dbrowskiego au chef de bri-

gade directeur gl. des parcs d'artillerie de 1'armee, Campofreddo,

14 sept. 1799: „Dans le dernier envoi que vous m'avez fait de 100.000

cartouches, ii s'en est trouve beaucoup :avec des balles de bois.

Comme cet objet est de la derniere conseuence par les suites

qu'il peut avoir et par la mefiance qu'il inspire aux soldats, je

vous invite a y faire la plus scrupuleuse attention". — Por. dziwn
analogi wczeniejsz, Verri, Yicendememor., 218 sq.: „a Castiglione

(1796)... sul campo di battaglia si trovarono palle da cannone di

legno affumicate, e in quel di Yaleggio molte palle d'archibuso

composte di sughero coperto di lam di piombo".

(Str. 102 sq.) Kapitulacya Mantui, 28 lip.; Hiiffer, Quelen, l\

N. 71, Zacli do Alvinczego, 5 Aug. 1799, stwierdza win Foissaca:

„d. Einnabme von Mantua gehort unter d. gliicklichsten Ereignisse...

d. Kommandant (Foissae) hat d. weiteren Hindernissenicht benutzt,

wurde irre..."; por. Am. Kosiski we W., NN. 32-45, 116; Chodko,

II, NN. 55-76; papiery Wielhorskiego; Godebski, Pam. obl. Man-

tui, wyd. syn Ksawery (1864); id. przedr., Am. Kosiski we W.,
354 sq.; Grenadyer filozof, Pisma, I (1821); obszerna apologia Foissaca.

Precis... d. operat.;, dans la place de Mantoue 9 germ. — 10 therm-

Vi (Par., 1800); piorunujce pismo Bonapartego do Carnota, 24 juill

1800: „Poissac-Latour trouvera dans le mepris public la plus gran-

d punition que Ton puisse infliger a un Prancais", i dekretacya

na wniosku minist. wojny o pcnsyi Foissaca, 25 aout 1801: „Ne plus

prononcer ce nom", NN. 5019, 5703; por. Corr., XXX, 284.

(Str. 105 sq.) Dbrowski do Moreau, Fivizz., 28 juin (przez

Jabonowskiego), 17 juill.; Genes, 26 juill. 1799 [jestto- pierwsza ci-
lejsza styczno broni i sprawy polskiej z Moreau].— Prairial, 18

czerw.: po wylosowaniu Reubella 9 maja, uniewanieniu Treilharda

17, przymusowe usunicie Lareveilera i Merlina 18 czerw.; Berna-

dotte min. woj. 2, Reinhard spr. zagr. i Fouch policyi 20; Joubert

wodzem 4, Championnet 8 lip.

Naganka na Dbrowskiego: zaczo si od ostrej odprawy
Kniaziewicza do Neymana, 3 avr.; Szaniawski da Mycielskiego, 8

lip.: „z klik Barssa i Dbrowskiego niedugo otwarta zaczyna si
wojna", 17 lip., 8, 10 sierp.; Neyman, patriot refugie pol., dwa li-

sty otwarte w Journ. d. hommes libres, 17 juill., N. 29: „D. s'est

ivre aux cosaques... ce bas valei de Souvorow ...ce complice des
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arlisans de uotic dtistriiction'* itd., i S aout: wyd. uzupenione Jako

broszura Sur Dbrowski; jednoczenie wznowiono zeszoroczny

List „Woytyskiego", wydano go po wosku, jako Lettera di Var-

8avia, i posano do armii woskiej fSkakowski, J. J. Dbrowski,

314, naopak uzna List Woytyiiskiego mylnie za parafraz pasz-

kwilu Neymana]; Kniaziewicz do Bourdona, min. maryn., 17 juill.,

natychmiast wniós skarg z tego powodu przeciw Neymanowi,

jako podpór, w puku franc. przeznaczonym do Gwadelupy; wda
si w to bawicy wtedy w Paryu Jan Dbrowski do Bourdona,-

22 juill., oraz Sokolnicki; Dbrowski do Ronieckiego, (który mu
skwapliwie o napaciaci Neymana doniós i namawia do repliki),

3 sierp.: „co si tyczy paszkwilów, co na mnie po gazetach podali,

jest znakiem, e o mnie pamitaj i przez to zapewne chc mówi
moim przyjacioom, e ja jeszcze yj... Kto czas ma a uraony,

niech na to odpisze; ja ani si czuj by uraonym, ani czasu nie

mam. Trzymam si w tym razie Montecucculego:... faire le bien et

souffrir le mai qu'on dit de (vou8), se mouer des fous, mpriser

los mt^chants et so contonter de Tapprobation des gens de bien et

dti merito"; do Larocha, 5; do Pflugbeil.a, 29 Aug., 25 Sept., por.

t,*II, 300; do Moreau, G6nes, 4 sept. W zwizku z t spraw, jako

planow przegrywk do niebawnego wcignicia Kociuszki do Tow.

Rop. i wyprowadzenia si jego od Barssa, por. jeszcze Champion-

uet do Bernadotta, Par., 12 juill. (z gorcem poleceniem Woodko-
wicza i Chadzkiewicza); Kniaziewicz do Chadzkiewicza, 14, 15, D-
browskiego, 24 lip.; Neyman do Kociuszki 30 lip.; Barss do Wybi-

ckiego, 31 lip., 20 sierp. 1799.

(Str. 111 sq.) No vi, 15 sierp. 1799; reL Moreau, u Chodki, II,

482 sq.; Saint-Cyr, 1, 240 sq.; Miliutin, II, 42 sq., o zasugach wiej-

kowskiego w tej bitwie; Huffer, Quell., II, i Krieg, 345 sq.; Gachot,

367 sq., wedle raportów Watrina: „les Polonais tour a tour pleins

de fougue et de moUesse"; Dbrowski do Watrina, 18 aoflt; Toma-
szewski, Tabl. hist.—Dj^misya Bernadotta i prowizoryum Mileta, 14

wrze.; na ten dzie antydatowana póniejsza nominacya Dubois-

Crancego, por. Barras, IV, 15 sq.: Yandal, Avenement de Bona-

parte (1902), I, 188 sq., gdzie jednak niedoceniona groba Berna-

dotta.— Odmarsz Suworowa z Woch do Szwajcaryi 9, bitwa pod

Bergenem 19 wrze.— Championnet w Genui 20 wrze.; por. suro-

we zdanie Napoleona o jego kampanii jesiennej 1799, Corr. XXX,
289, 302.

(Str. 116 s.) Kociuszko i Kniaziewicz w Paryu: Kociusz-

ko do Dyrekt, 25 aout 1798, og. Kozowski, Rev. d. rev., .XXIX

(1899), z myln dat; do Bruna, 26, j. w., 403; do Scherera, 27, og.

Skakowski, 164; do dbrowskiego 30 [z docz, odpowiedzi Sche-
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rera, 28j; do Nadoiskiego, 30 sierp.: do Vignolla, 4 sept; [Wybicki
do K., 10, og. Korzon, b. d., Tyg. ilL, 1. c,; Dbrowski do K., 10,

12, U wrze.J; do Bruna, 4 oct.; do Dbrowskiego, 4, 14; do Dyrekt.,

15, og. Kraushar, Kw. hist., XII (1898), 305, z myln dat; [rzd
cyzalp. do K., 17, og. Korzon, Dopen., 60]; do Dbrowskiego, 19;

do oficerów legii I, 19; do Scherera, 29 oct, przedr. Kozowski, 251

feq.; do Dbrowskiego, 11, 17 list., [Dbrowski do K., 2 grud. 179SJ,

11 stycz. 1799; do Dyrekt., Notice sur les Russes, 23 janv., og.
Huffer Quell., I (1900) 143 sq., przedr. Skakowski, 164 sq.; [D-
browski do K., 5 lut., og. Korzon, Tyg. ill.]; do Dbrowskiego, 18

lut. 1799. \
Kniaziewicz przyby do Parya 4 mar. 1799; akt zoenia chorg-

wi 6 (nie 8, jak mylnie u Chodki, II, 114 sq., gdzie równie myl-

nie wymieniony -Dubois-Crance zamiast ówczesnego min. woj. Mi-

leta); por. opis i mowy w Redacteur, 7 mars 1799, N. 1176; inne

szczegóy w zapisce wasnor. Kosseckiego, oraz w Pam. Drzewiec-

kiego, 133.— Kn. do Championneta, Par., 8 mars: do Dbrowskiego,

8; do Mileta, 14, 16; Kociuszko do Dyrekt., 16, og. Skakowski,

169 sq.; Kn. do Dyrekt., 18; [uchwaa Dyrekt., 19, o pensy i 18 tys.

fr. dla Kociuszki, patnej od 21, og. Kozowski, Rev. d. r., 250,

przedr. Skakowski, 213; Plancy, który, jako zi Lebruna i wyso-

ki urzdnik, móg to wiedzie, stwierdza wyranie, Souv., I. c, e
Ae Directoire avait offert a Kociuszko une pension, ...mais ii

ravait refuse, disant qu'il ne pou.vait'rien accepter de la France en

Tetat de gene financiere ou ii la savait"]; K. do Talleyranda, 25

mars, og. Skakowski; j. w.; [Talleyrand do K., do Rivauda 1 a\T.|;

Kn. do Dbrowskiego, 14, Kw. hist. Xni (1899), 523; do Talley-

randa, 27 avr.; K. do Dyrekt., 1 mai, og. Wierzbowski, Aten

(1881), I, 140 sq.; [Milet do Dyrekt., 1, 20 mai, Rev. d. r., j. w.]; K.

do Mileta, 8 juin; do Talleyranda, U, og. Skakowski, 172; do Dy-
rekt., 29 juin; [Talleyrand do Bernadotta, 3 juill., nazajutrz po jego

nominacyi, og. Skakowski, 219J; K. do Bernadotta, 10, og. Ska-
kowski, 104; [ordzie Dyrekt. do Cia prawod., 10 juill.]: Ku. do

Wybickiego, 10, 19 lipca 1799, w List. znak. Pol., 27 sq.

(Str. 125 sq.) Sprawy polsko-francusko-szwajcarskie: Oechsli.

Gesch. d. Schweiz im XIX Jhd. I (1903); Tillier, Gesch. d. helv. Ro-

publ. 1798-1803, I (1843); Muret, L'invas. de la Suisse (1881), I, 7,

77, II, 17; (Jahn) Bonaparte, Talleyrand et Stapfer (1869); Bud,
Les Bonaparte en Suisse (1905): Steiner, Napoleons I Polit. u. Di-

plom. in d. Schweiz (1907); Guillon, Napoleon et la Suisse 1803-15

(1910);.Strickler, Amtl. Sammlung d. Acten aus d. Zeit d. He!v.

Republ., IV (1892); Dunant, Relat. dipl. de la France et de la

Republ. helv., w Quell. z. Schweizergesch.. XIX (1901). - La-
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harpc: Suchoralinow, F. C. Laharpc (187IJ; Kdin. de Laharpe, No-
lice sur Ja familie de L. (188i); relacye L., Russ. Star. I (1870);

Sborn. R. I. O., V; Pingaud, Corresp. de L. et Bry, 1798-9, Arch. de

la Soc. d'hist. dc P^ribourg, lY^ (1888); L., Mem. ecr. par lui-mSme
(ód. Yogel, 1864), 103, 106 sq., o Zeltnerze; Mares, Precis de la

guerrc en Suisso 1799 (1909), 251 sq.: Luginhilhl, Ph. A. Stapfer

(1888), 298 8q.;'memorya Laharpa, do spóki z Pozzcin, dla Aleksan-

dra I, przeciw odbudowie Polski, 7 juill. 1814, Szylder, Imper.

Aleks. I, 111, 534 sq.; ndzne napaci na Polsk w listach L. do

Stapfera, 30 mai 1832, 19 fevr. 1834, Luginbuhl, Aus Stapfers Brlef-

wcchsel, II, Quell. z. Schweizergcsch., XII (1891), NN. 296, 299; por.

ostrzeenie Merlina do Dyrekt., 9 juill. 1798: „ne vous fiez pas a L.,

jadis esclave et soudoye des czars**, Dzwonkowski w Kwart, hist.,

XXIV, 239, oraz sd Tourgenieffa, La Russie et Ibs Russes, który

go pozna w staroci: „mr. L. ne tenait a la Russie que par les

ponsions qu'il on recevait... courtisan-republicain**. — Zeltnerowie:

W. R (ust), Altlandvogt F. X. Zeltner, w Ziirich. Post, (1895),

NN. 117, 120, 122; TUrler, Aus d. Album von R. S. Walthard, w N.

Soloth. Wochonbl. (1912) N. 8; Coston, Prem. aun. de Nap. 13o-

nap., I (1840), 499 sq.; Paszkowski, Dzieje T. K., 217: Jenner-Pigott,

Gottl. V. Jenners Denkwiird., 1765-1834 (1887), .36 sq.: Tillier, Du-
nant, Strickler, itd., j. w., pass.

(Str. 132 sq.) Zaoenie Tow. Republ. warz., 21 wrze. 1798;

|)or. Tokarz, Ost. lata Kotaja, I, 212 sq., gdzie naley niektóre

sprostowa niecisoci; Askenazy, ukasiski, I, 192 sq., 379.—

Orchowski przyby do Parya 26 kwiet. 1799: por. o nim Kron.

emigr. pol., V (1837): Sprawozd. Muz. rappersw., (1908; niekry-

tycznie); fagasowskie jego pismo, Aloys O., poln. Edelmann, Ubcr
d. Wiederherstell. d. Friedens von Polen im Interesse Russlands,

Preuss., Oestr. u. ganz Europas (Cassel, 1831).— Akces Kociuszki
do Tow. .Republ. (po uprzedniej przygotowawczej, planowej akcyi

potwarczej Szaniawskiego, Neymana itd. w cigu lipca, j. w., obli-

czonej na zasuggestyonowanie^K.) i zamiana przeze przysigi

z Orchowskim, Par., 20 therm. VII (7 sierp. 1799).—Wyprowadzenie
si K. od Barssa, 14 sierp.; por. Kn. do K., 14, Kw. hist., XIII (1899)

779 sq.; Szaniawski do Giedroycia, 18: Barss do Wybickiego, 20,

Listy znak. Pol. 53 sq.: Kn. do Wybickiego, 21 sierp., ib., 1 sq., e
K. postpi ),jak Rymkiewicz w Rzymie"; do Dbrowskiego, 16

wrze., Kw. hist., 529: „sowem, tak jak Rymkiewicz zrobi w Rzy-

mie"; Orchowski do Mycielskiego, 21 padz.; Drzewiecki, 149 sq.,

z pomieszaniem dat; Akta Tow. Republ.: koresp. Barssa i Kos-

seckiego.

(Str. 140 sq.) Legia nadreska: Kociuszko do Bernadotta,
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10; erdzie Dyrektoryatu do Cia prawod., 10 juill., j. w.; Cham-
pionnet do Bernadotta, 12 juill.; Kniaziewiez do Bernadotta, 2 aoilt; do

Fouchego, 4; uchwaa Rady Piciuset, 31 aotlt: „le Conseil des

500, considerant que, si les rois coalises deploient des armees

nombreuses contr les peuples libres, iJ importe a ceux-ci d'admet-

tre dans Jeurs rangs tous les hommes qu'un elan sublime appelle

a combattre pour la cause sacree de la liberte..."; sankcyono-

wana przez uchwa Rady Starszych, 8 sept.; publikowana jako

Lol qui autorise la creation d'une nouvelie Legion polonaise,

w BuUet. des lois de la Republ. [(1799) CCCYII, N. 3251 [por. ib.

prawo o legion italiue, N. 3250J.— Kn. do Bernadotta, 8, 12 sept.

[Bernadotte ustpi 15 wrze.]; K. do Dyrektoryatu [w Aff. Etr.

w kopii b. d.^9 sept.; og. w Kw. hist., XII, 306, z myln dat
10, nalec do« nastpnego dokumentu]; do Reinharda [który 5

wrze. przyby do Parya i obj spr. zagr. po Talleyrandzie], 10

sept. [og. przez Kozowskiego, 254, i Kraushara, j. w., 306, z myl-

n dat 15 oct. 1798]; do tego, 17 sept.; raport Reinharda do

Dyrekt., 26 sept. [og. Dzwonkowski, Kw. hist., XXIV, 231 sq.: ko-
cowy ustp przedr. Skakowski, 112]; Kn. do Dubois-Crance, 5 oct.;

K. do Dyrekt., 5 oct. [og. z myln dat 4 Oct. 1798 przez Ko-
zowskiego, Rev. d. rev., XXIX, 252; og. tame, 255, list K. do mi-

nistra wojny Carnota, 24 sept. 1799, odnosi • si oczywicie do

1800]; Dubois-Crance do Kn., 8; K. do Dyrekt., 9 oct., og. Dzwon-
kowski, 233 sq.; Guttin do Reinharda, 13; Reinhard do Dyrekt.,

14 oct. [Traczewski, Sborn. R. I. O., LXX, 644 sq., to poparcie

legii polskich mylnie przypisuje Talleyrandowi zamiast Rein-

hardowi]; Orchowski do Mycielskiego, 14 padz.; K. do Dyrekto-

ryatu, 25 oct. [og. Kozowski 255, Kraushar, 308, z myln dat];

do Dbrowskiego, 26 padz., og. SkaKowski, 173; do Dubois-Crance,

28 oct. 1799, i b.—Pocztki organizacyjne w Phalsburgu: koresp.

Kniaziewicza, Kosseckiego, Fiszei;a.

(Str. 149sq.) Powrót Bonapartego: wróci do Parya 16 padz.
o 6 rano; pierwsze widzenie si z Kociuszk 17 padz. [por. relacy
naoczn Drzewieckiego, 146: „Bonaparte Dyrektoryat odwiedza, je-

dzie na Zgrom. Rady 500 (co odbyo si 17 przedpo); stamtd pro-

sto do Kociuszki wie si kae"; Falkenstein, Th. Kociuszko (1839)

192; Paszkowski, 200]; spotkanie na bankiecie Rad, 6 list; nazajutrz,

w Bie Informe, 7 nov., uwaga pochodzca zapewne od redaktora

tego pisma, Bonnevilla, przyjaciela Kociuszki (j. w., 401): „on

a observe que le gl. Kociuszko etait a ce diner, mais son voeu,

qui, sans doute, est de rendre a sa patrie la liberte, n'y a pas ete

entendu. II n'a pas eu la parole a ce diner", Aulard,. Paris pend.
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la róact. thcrmid. et sous le Direct., V (1902), 75S sq.—Zamach
brumaira, 9-10 nov.; o interwencyi Szaitzcra, Drzewiecki, 148, 155;

ten Szaltzer, major w kampaniach pol. 1792 1 4, by 1798 attache

przy Yignollu min. woj. cyzalp., potem wszed kapit. do legii nadr.,

Kw. hist., XXIV, 233, 336, Skakowski, 118. -Konsulat prowizor. 10

list, dziesicioletni 14 grud. 1799.

(Str. 155 sq.) Podania dymisyjne Cbampionneta, 14 oct., 5

nov., Coston, 1, 511 s.— Bitwa pod Bosco, 24 padz.; Dbrowski,
Mem. mil.; Tomaszewski, Tabl. hist.; Chodko, II (upikszone); Seu-

me, Spaziergang nach Syrakus, Sammtl. Werke, I (1839); Schiller,

Dreissigj. Krieg; wtóra bitwa pod Novi 6 listop. 1799.

Memor. Bonncau do konsulów, 14 nov., o odbudowie Polski;

Kniaziewicz dó Berthiera, 16, do Bonapartego, 19; dziwna dekreta-

cya Bonapartego, 22 nov.: „les legions pol. en Italie feront parMe
de la legion du Danube", Chuquet, Ordr. et apost., I (1911). N. 13;

Berthier do Talleyranda, 25 [posya mu do opinii, z rozkazu kon-

sulów, powysze pisma Kn.; Talleyrand, po dymisyi Reinharda, 21

list., obj z powrotem spr. zagr.]; Talleyrand do konsulów. 26, 28;

nominacya Kn. szefem legii nadd., 28 nov.: Kociuszko do Talley-

randa, 4 dec. [og. Kozowski, 256, z myln dat 3, i Kraushar, 309,

b. d.|; Talleyrand do Berthiera, 6; Berthier do Kniaziewicza, 7;

Talleyrand do Berthiera, 22 dóc. 1799 [og. Skakowski, 127, z myl-

n dat 4 janv., 1800].

Rozkaz dzienny Championneta, Genes, 20 nov.: „...Ce heros

de la France Bonaparte, qui vous a conduit a la victoire, ...8*occu-

pc de sauver la patrie... Theros de ITtalie et d'Egypte connait toute

Tetendue de vos besoins et de vos souffrances; ii s'occupe de les

faire cesser...** (docz. Buli. des lois, CCCXXI, z uchwaami zama-
chu bumaira). — Adres oficerów leg. do Dbrowskiego, o jego wy-

jedzie do Parya, Ovada, 1 grud. |w Pam. woj., 223, i u Chodki,

11, 255, mylnie 2); Dbrowski do korpusu, 1; do Kociuszki, Ovada,

3: D. w Genui 5, w Nizzy#2, w Lyonie 25, przyby do Parya 31

grud.— Bonaparte do Dbrowskiego, Par., 25 dec. 1799: „...dites a V08

braves, qu'ils sont toujours presents a ma pensee, que je compte

sur eux, ...et que je serai toujours leur ami et Icur camarade", N.

4452; Chodko, II, 257.

.(Str. 166 sq.). Dbrowski do Bonapartego, Par., 6; Kociuszko
do Bonapartego, 18 janv. 1800; Berthier dq Kniaziewicza, 22 dec.

1799, 2, 8, 10, 12 janv. 1800; Kniaziewicz do Dbrowskiego, 23 stycz.;

raport Berthiera do konsulów, fin janv., Skakowski, O kok., 122 sq.;

uchway konsul, o leg., pol., 10 fevr., Skakowski, Corr. ined. de

Nap., 17 sq.; Dbrowski do Wybickiego, 13, do Kniaziewicza, do

Jabonowskiego, 15 lut.: Barss do Kosseckiego, 1, 4, 5, 12, 13, 28
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lut., 6, 9, 10, U, 16, 24 mar., 1, 28 kwlet.; do Kniaziewicza, 7, 12

mar.; Dbrowski z oficerami w Tuileryach u Bonapartego, 6 mar.;

uchwaa konsul, o leg. poL we Wosz., 13 mars, Corr. ined., j. w.;

Dbrowski do Berthiera, 17; Berthier do Kniaziewicza, 18; do Ko-

ciuszki, 22; do Dbrowskiego, 29 mars: akceptuje jego dania
wzgldem odznak i kolorów; Carnot, [który obj min. wojny po

Berthierze, mianowanym 2 kwiet. dowódc armi rezerwowej] do

Kociuszki, do Dbrowskiego, 3 avr.; do Kniaziewicza, 12; do D-
browskiega, 27 avr. [por. Chodko, II, 494 sq.]; Kociuszko do Car-

nota, 20, 25; Carnot do Kociuszki, do Dbrowskiego, 27 avr. [Chod-
ko, U, N. 79|; Lacuee (w zastpstwie Carnota) do Kociuszki, 7,

Carnot do Kociuszki, 9 mai.—Dbrowski wyjecha z Parya 16;

stan w Marsylii 24 maja 1800.

(Str. 17S sq.) Marengo: Cugnac, Camp. de Marengo (1901-4);

Gachot, Le siege de Genes (1908); Koch, Massena, IV (1849); Hiiffer,

Krieg, II (1905); Herrmann, D. Aufstieg Napoleons (1912), itd.—Bo-

naparte wyjecha z Parya 6, przez w. Bernarda 20 maja, w Me-

dyol. 2, pod Marengo 14; rozejm pod Alessandri, 15; Bonaparte

do Franciszka, Med., 21 (antydat. Marengo, 16); reorganizacya

Cyzalpiny, 17, 22; wyjazd z Medyol. 25 czerw.; powrót do Pa-

rya 2 lip. 1800. — Wierzbicki, Pam. leg., prócz Woodkowicza
i Larocha, wzmiankuje o „oddziale Polaków" pod Marengo, gdzie

równie, wedle swego stanu suby, znajdowa si Kaz. Lux; o obe-

cnoci ze strony austryackiej Al. Sukowskiego, por. wyej, 413,

i Gachot, Siege de GSnos, 244, 321; w ciekawym licie, og. w wie-
cie, VII (1912) N. 3, por. Kolecki, z rgtu austr. Reisky, mówi o so-

bie i 600 Polakach wzitych do niewoli franc. pod Marengo.— O spi-

sku przeciw Bonapartemu podczas Marenga, spoytkowanym w po-

wieci Balzaca, Tenebr. aff., por. Girardin, Journ. et souv., III

(1828), 175 sq.; Miot de Meito, Mem., I (1873), 276 sq.; mme d'Abran-

tes, Mem., IV, 549 sq.; Savary, Mem., I, 343; Hamel, Conspir. du

gl. Malet (1873), 53 sq.; Bailleu, Preuss. u. Frankr., I, N. 345, itd.

(tr. 183 sq.) Czartoryski do Woch: dyskretna wzmianka

o tej aferze w jego Mem., I; poufna jego koresp. z bratem Kon-

stantym, ks. Wirtembersk, Bernatowiczem, 1799-1801. Czartoryski

do Rostopczyna, Vienne, 7 oct.; do Pawa, [zmuszony podpisywa
si „W. Imp. Wiel. wsjepoddanniejszyj rab"], Flor., 31 dec. 17J99, 7,

14 janv.,a do5 juill. [odtd, skutkiem Marenga, ucieka przed Fran-

cuzami z dworem ardyskim na poudnie], Pis, 18 juill., Rom, 2

aout 1800 i nast.: dochowao si te kilka pism jego do Suworowa.—
Maestwo palatyna Józefa z W. ks. Aleksandr: lub 30 padz.

1799; Kaj. Ign. Kicki by arcyb. lwów. 1797-1812; o pobycie na W-
grzech i zgonie palatynki. Zapiska popa o. A. O. Samborskiego,
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o^. Lamanski, w zbiorze Kaszpirewa, Pam. uow. ru»sk. isL., 11-

'1872), 47 sq.; por. Karnowicz, Zamiecz. i zagad. licznosti XVIII i XIX
st. (1893), 324 sq.; Czartoryski, Mem., 1, 282, przyznaje „quelquo

oinbre de vraiscmblance a ce qiio Ton disait sur ia mort de Tar-

cliiduciiesse". — Saint-Julien do Parya 21, podp. prelim. pokoju

z Talleyrandem 28 lip.; Thugut do Saint-Juliena, 11 aoClt, odmawia
ratyfikacyi.; por. Ducasse, Hist. d. ng. dipl. rei. aux traites de

Mortfontaino, Luneville et Amiens (1855); Vivenot, Vertr. Brlefe,

II; Fournier, Ilist. Stud., J; Iluffer, Quell., II.—Brune na miejsce oG-

woanego Masseny do Woch, 13 sierp.; wypowiedzenie rozejmu

przez Moreau 29 sierp., przez Bruna 4 wrze.; ostateczno wypow.
rozejmu 13 listop,; wznowienie kroków woj. wo Woszecii 24, w Niem-

czech 28 list. 1800. - Lucchesini: Bailleu, II; o tajnym nad nim

nadzorze, przekupieniu jego kamerdynera Juliana, itp., pocieszne

szczegóy w raportach agenta „Pallaviciniego" do prefekta policyi

})ar., 1800-1, Souven. hist. II (Leipz., 1835-6), 82 sq.; por. Dropmore
papers, VII (1910) 91; Hauterive Police secróte du prem. empire,

1 (1908) NN. 1542 sq., II (1913) NN. 8, 13 sq.; o synu, Maur. Luc-

chesinim, ur. w Warszawie 1790, a od 1808 porucz. 7 puku drag.

Iranc, adjutancie Baragucy d'Hilliessa, oraz kocu starego L., por.

mme Remusat, Mem. III (1880) 30 sq.; Reumont, Grafin Albany, II,

103 sq.; Pelissier, Portefeuille de la csse d'Albany (1902), 117 sq.;

Griois, Mem., I, 396.

(Str. 192 sq.) Legia naddunajska: koresp. Kniaziewicza, Ko-

sseckiego, Fiszera, Barssa; Roczn. Tow. hist. lit. (1867); Bronikow-

ski, Pam. pol., II (1845); Kron. Rod. (1884); Sokolnicki, G. M. S.;

Kozowski, Dzwonkowski, Skakowskl, j. w.— Kociuszko do Bona-

partego (pocz. lip. ISOO); do Carnota^ Masseny, id.— Dbrowski do

Bonapartogo, Mars., 7 juilL, przez Downarowicza, Chodko, II, 277

sq. (z bdami); do Masseny, 15, 23; do Carnota, 20; Massena do

Bonapartego, Mii., 30, z poparciem prób Dbrowskiego; Carnot

do Masseny, 31 juill.-Kniaziewicz do Bonapartego, Strasb., 2 aoilt

1800.

(Str. 207 sq. Myl powstacza Kociuszki: jego przypis na

aarczeniu przysinem, 14 therm. VIII, 2 sierp. 1800.— Orchowski

do Dozoru Tow. Republ., Mogun., 28 padz. 1800.-Czy Polacy wy-

bi si mog na niepodl. (w Prykopiu n. Donem=Pary, w dru-

karni Baudouina, jedynej majcej wtedy czcionki polskie), z dat
in tine .,w miesicu czerwcu 1801" [antydatowane dla wytoma-

czenia dojcia pod koniec lata do Parya]; wtóry przedr., Jan

Leszczyski mag. praw, urzdn. Kom. przych. i sk. (1831); w trze-

cim przedr. fikcyjnie „w oswobodzonej Warszawie 1831" [=istot-

nie we Lwowie, w Inst. Ossol., 1834] po raz pierwszy bdnie poda-
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ne jako „dzieo generaa Kniaziewicza"; nastpne ed., w Poitiers

i Paryu, 1839 i 1843. Szczegóy redakcyi przez Kociuszk pospo-

u z Pawlikowskim, w koresp. Orchowskiego |jego relacya wSpra-
wozd. Muz. rappersw. (1908), 70 sq., baamutna], Barssa, Knia-

ziewicza. Dbrowskiego; Barss do Kosseckiego, 26 list.: „...ksiki

tej odesa Ci nie mog... za widzeniem si powiem Ci, co si z ni
stao" [oczywicie zaskary j u rzdu przez Bonneau]; Bonneau
do Talleyranda, 27 nov. (og. Skakowski, 136 sq.), 31 dec. 1800.—Pa-

wlikowski: jego Reponse aux assertions de Tauteur [=Anthinga|

des campagn. de Suworow au sujet de celle que ce genera fit en

Pologne en 1794 (Par., 1799); [Józ. Pawlikowski] Dalszy cig spro-

stowania mylnych pism wzgl. Kociuszki, Weter. pozn., II (1825), 70

sq.; id., Pam. o Kociuszce, og. Siemieski, w Przegl. Pol. (1876),

1, 68 sq.; Metternich. do Stadiona, Par., 12 janv. 1809: „Horodyski...

est lie avec un certain Pawlikowski, egalement Galicien, fils d'un

marechal ferrant, et etabli depuis 18 ans a Paris.,. souvent employe

a porter les lettres... qui etait naguere secretaire de Kociuszko"; por.

Askenazy, ukasiski, II, 82, 323, Stan. Zamoyski, Notices: „Pawli-

kowski, espece d'escroc; meriterait tout au plus d'etre traduit de-

vant un tribunal de police correctionnelle"; por. przeciwnie po-

chway Prdzyskiego, Pam., I (1909), 168 sq.

(Str. 220 sq.) Hohenlinden: Huffer, Quell. z. Gesch. d. Kriege

1799—1800, P (1901); Mómorial... de la guerre, V, 46 sq., 427 sq.;

Decaen, Mem. et journ., ed. Picard— Paultier, II (1911), 146 sq.,

171, 174, 186, 214 8q.; Dobiecki, Pam., Czas, Dod., XV (1859); Roczn.

T. H. L. itd., j. w.; Drzewiecki, Pam.; papiery Kniaziewicza i Kos-
seckiego.

Charles Molier [pseudonim], Point de paix solide et du-

rable sans la restauration de la Pologne, ou reflexions du citoyen

pol. sur les vues qu'a mises en avant le cit. de Herycy, du

Calvados... (Par., chez Desenne, an IX; na egz. Aff. etr. nadpis:

„brumaire IX, nov. 1800"; zesza si wic ta broszura z pismem
Kociuszki-Pawlikowskiego); Bonaparte do Fouchego, 27 dec. 1800,

N. 5245, nakazuje „la salsie et la suppression de tous les exemplai-

res de (cette) brochure".—Rozejm w Steyr, 25 grud. 1800; w Trevi-

sie, 16, w Lunewilu, 26 stycz.; traktat pokoju austro-franc, Luneville,

9 fevr. 1801, Neumann, Rec. d. trait. et convent. concl. par TAutri-

che, II (1856) NN. 124, 125, por. 128, 131; trakt, hiszp.-franc, w San
lldefonso, 1 oct. 1800, w Aranjuezie, 21 mars 1801.

(Str. 226 sq.) Rokowania francusko-rosyjskie: Traczewski,

w Sborn. R. I. O., LXX; Arch. Woronc, VIII, XI, XXIX; instr. secr.

Pawa dla Koyczewa, Pet., 30 dec. 1800, § 10: „que je ne parlerai

pas de la Pologne en ce qu'il ne devait nullement en 6tre que-

stion,.."; articles secr. pour traiter avec le Prem. consul, Pet., 9
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janv. 1801 § 0; ^(l'insirflor isur la ftUi>i»i.'r>o.wij .j-j,^ * iiiiK-, un comite

polonais, et en genera de tous Ics etablissements exi8tants.., de l'aveu

et sous ia protection du gouvernement francais", Russk. Arch.

(1873), II, 960 s. [por. wyej, t. 11, 109, 306].-[Hauterive| De Tetat

de la France a la fin de Tan VIII (Par., brum. IK^^oct. nov. 1800;

wane to pismo niewtpliwie redag. przy udziale Talleyranda
i samego Bonapartego), 64 s., o podziale Polski; Expose de la

situation de la Rópubl., 22 nov. 1800, Arch. parem., II, 667.

Zamordowanie Pawa, 23.mar. 1801; wiadomo nadesza do

Parya 12 kwiet., por. Corr., N. 5522; Lucchesini, Par., 17 avr.: „la

nouvelle... a ete un veritable coup de foudre pour Bonaparte":

Ludw. Cobenzl, Par., 19 avr.: „Bonaparte a tó atterró": ciekawa

dosowna zbieno wraenia w Rzymie: ('.onsalvi do Spiny, Ro-

ma, 22 apr. 1801: „la morte di Paolo 1 e un vero fulmine per

i nostri interessi", Boulay de la Meurthe, Docum. sur le concord.,

II (1892;, N. 378. Przeciwnie, ks. Wirtemberska do brata, ks. Ada-
ma, Vienne, 9 avr. (1801): „c'est dans la joie, dans le ravissement

que je vous cris; vou8 savez deja sans doute la grand nóuyelle

de la mort de Wappy {siej... un courrier en a apporte la nouvelle

aujourdhui. II est mort .le U mars russe. Notre clier adorable

G (rand) D (uc) est erapereur. Je suis folie de joie".

Konkordat paryski, 15 lip.; londyskie preliminarze anglo-

francuskie, 1 padz. 1801.

Pocztki Aleksandra I, misya Morkowa: Traczewski, j. w.;

Alartens, Rec. d. trait. et convent. concl. par la Russie, XIII; Arcti.

Woronc, Xl, XIV, XV'1II; Bruckner, N. P. Panin, VI; Czartoryski,

Mem., I; Szylder, Aleksandr. I, II; Vandal, Napoi, et AIex., I; Gd.

Duc Nicolas Mikhailovitch, Imper. Aleks. I; id. Imp. Elisaweta

Aleksiejewna; id. Kn. Dogorukije; id. cte Paul Stroganov, 1, II;

Driault, La polit. extr. du Prem. Consul, 1800-3 itd.—Duroc w Pe-

tersburgu, 25 maja-14 wrze.; poufna Jego std korespondencya,

zwaszcza z Fouchm, bya perlustrowana przez Panina. — Morkow
w Paryu od 16 wrze. 1801.

Traktat pokojowy rosyjsko-francuski, Paris, 8 oct. 1801,

§ 3: „les deux parties contractantes, voulant ...contribuer a la

tranuillite des gouvernements respectifs, se promettent mutu-

ellement de ne pas soufirir qu'aucun de leurs sujets se per-

mette d'entretenir une correspondance uelconue ...avec las enne-

mis iuterieurs du gouvernement actuel des deux etats, d'y propa-

ger des principes contraires a leurs constitutions respectives ou

d'y fomenter des troubles; et par une suit de ce concert, tout

sujet de Tune des deux puissances qui en sejournant dans les etats

de Tautre, attenterait a sa siirete, sera de suit elpigne dudit
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pays et transporte hors des froiitieres..."; tajna konwencya franc-

rosyj. i deklaracya wyjaniajca, 10 oct., Martens, Recueil,

XIII (1902) NN. 480, 9, 90.— Traktat niespodziank dla Czartory-

skiego: jego Mem., I, 286 sq. — bonapartego Expose de la situation

de la Repiibl. (redagowane przez Lebruna), 22 nov. 1801: „rien ne

•troublera desormais les relations de deux grands peuples (France

et Russie), qui, avec tant de raisons de s'aimer, n'en ont aucune

de se craindre...", Lebrun, Opinions, rapports (Par., 1829), 440 sq.;

Corr., N. 5874. Por. z tern istotne uczucia obustronne: L. Cobenzl

do Franciszka I, Par.. 5 sept.: „le Premier Consul me para avec

le plus grand mepris de Temp. Alexandre..."; Koczubej do A. R.

Woroncowa, 3 nov. 1801: „rempereur (Alexandre) a ete content de

la signature de la paix avec la France, mais... (a propos) du Pre-

mier Consul et de Talleyrand i lui est echappe de dire: „kakije

moszenniki", Arch. Wor., XIV, 161.—Rozprawy nad § 3 traktatu:

Corps legisL, presidence Dupuis, 29 nov.; Tribunat, presid. Chabaud-

Latour, 30 nov„ 6 dec, przewrotny raport Costaza: „les convenan-

ces diplomatlues exigeaicut que la stipulation (§ 3) fiit reciproque,

mais.., cet article est dans le fond une concession faite a la Re-

publique par la Russie..."; Corps legisl., presid. P)araillon, 9 dec.

1801: „lecture d'une not qui sort directement du cabinet du Pre-

mier Consul... La discussion fermee... Projet (t. j. traktat) sanctionn

a la majorite de 229 boules blanches contr 31 noires", Archives

parem. 1800-1860, IP (1863), 754 sq., IP (1864), 4, 48 sq., 60 sq.

Por. szczegóy o tajnem w tej sprawie posiedzeniu Trybunatu, gdzie

traktat, wbrew opozycyi Cheniera, Guinguenego i in., przeszed

wikszoci 77 gosów przeciw 14, u Girardina, Journ. et souven.,

I (1828), 141 sq.; ib. III, 230 sq., Entretien avec le Premier Consul

(sur) le traite de paix avec la Russie, oct. 1801, o gniewie Bona-

partego z powodu okazanej w tej sprawie opozycyi.

(Str. 233 sq.) Ustanowienie Republiki woskiej w Lyonie,

25-6 stycz.; pokój anglo-francuski w Amiens, 25 mar.; pokój tu-

recko-francuski w Paryu, 25 czerw.; Tedeum w Notre Dam, 18

kwiet.; ordzie o Legii honorowej, 15 maja; ogoszenie plebiscytowe

o Konsulacie doywotnim, 2 sierp.; uchwaa organiczno-konstytu-

cyjna, 4 sierp. 1802.

(Str. 239 sq.) Dymisya Kniaziewicza, marsz legii naddunaj-

skiej do Woch: papiery legii nadd.; koresp. Kniaziewicza z Bo-

napartem, Moreau, Berthierem, Dbrowskim; por. Picard, Bonaparte

et Moreau (1905), 342 sq.; koresp. Kosseckiego, Godebskiege, Fiszera,

Barssa; wykad Sokolnickiego, GL M. S., 110 sq., niecisy.

(Str. 247 sq.) Legie we Woszech 1801: koresp. Dbrowskiego,

Wielhorskiego, Grabiskiego; Lettres et docum. pour serv. a Thist.
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de J. Murat, I, II (1908-9); Duc de Conegliano, Le inarch. Moncey

(1902); o Republice w.: Melzi, Tivaroni, Sabini, Esperim. costituz.,

Zanoli-Focosi, Milizia cisalp.-ltal. (1845) i pikne Tavole; o Etruryi:

Marmottan, Le royaume d'Etr. (1900); o spiskach wojskowych: Sa-

vary (1828); Desmarest, Haute police (1833; przedr. 1900); Guillon,

Complots milit. sous le Consulat et l'Empire (1894); Am. Kosiski
we Woszech; Pam. Dobieckiego, Drzewieckiego, Kierzkowskiego

(prócz druk., 1903, dochowa si te odmienny rkp,), Taskiego;

Tomaszewski, Tabl. hist.; Wierzbicki, Pam. , i t. d.

Reorganizacya legii pierwszej na póbrygady I. i II., 3-11

grud.; legii drugiej na póbrygad III., 17-22 grud. 1801.

(Str. 283 sq.) San Domingo: papiery Maachowskiego, Blu-

mera, Wierzbickiego, Luxa; listy z S. D. w koresp. Dbrowskiego;
gowej Maachowskiej Wspomnienia o mu; Kierzkowskiego Wy-
prawa Polaków na S. D., pis. w Bourges, 1832; Wierzbickiego-

Luxa Pam. leg. i wyprawy na S. D. [por. niej; znaczn wikszo
obszernego tego rkp., a w szczególnoci naocznie o 113. póbryga-
dzie, napisa Wierzbicki, który w stopniu porucznika wypyn
z ni 1802 na S. D.; za Lux, ur. w Warszawie 1779, ranny paa-
szem pod Marengo, napisa naocznie o 114., z któr w stopniu sier-

anta wypyn 1803; uoyli si zrazu pisa do spóki, potem po-

kócili. S tu dane cenne, lecz czste te fasze, skutkiem pisania

w lat 40 po wypadkach oraz uprzedze partyjnych, zwaszcza do

Dbrowskiego; zreszt sporo te kompilacyi z Dumasa Prócis IX,

(Beauvaisa) Vict., conqu. VIII, Metrala Exped. a S. D., Ogiskiego
Mem. i Chodki Lg. Trafne uwagi o tym rkp. ju z góry wyrazi
K. Maachowski, w licie 16 mar. 1844, na wie, e „jaki p. Ka-

zimierz, a niewymieniono jego nazwiska (=oczywicie Lux), pisze

...ca ekspedycy do S. D., której sam by uczestnikiem. Pikne
to s rzeczy; trzeba je zostawi potomnoci. Ale, eby ona prawd
czyta moga, trzeba si wprzódy dobrze namozoli... Najlepsza

pami nie jest dostateczn, gdy niepodobiestwem jest w mno-
goci czynów wszdzie si znajdowa i wszystko osobicie widzie
lub wiedzie. Có dopiero mówi o nieparcyalnoci, wyrzeczeniu

si wszelkiej mioci wasnej... Kwestya jest, czy autor móg na-

zbiera tyle materyaów, aeby historyi legionów do S. D. wypra-

wionych nada cig pewny. Ja, chocia tam take byem, bardzo

mao pawiedzie mog...**].

Garran de Coulon, Rapport sur les troubl. de S. D. (Par.,

1797-9); Wimpffen, Voyage a S. D. (Par., 1797); Malouet, Coli. d.

mem. sur les colonies, IV (1802); Archenholz, Gesch. d. Flibustiere

(Tub., 1803); Gaz. Warsz. (1803) 23 grud., II, 1745, lista ofic. 114.

póbr., zmarych na S. D.; N Pam. Warsz., XIII (1804); Laujon,

Napoleon a Polska. III. 27.
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Prec. hist. de la dem. exped. de S. D. (Par., s. a.=okoo 1805),

176 sq. do surowo o Polakach; Lewis Goldsmlth, Secr. hist. of

the cahin. of Bonaparte (Lond., 1810), w tym pamflecie, HO, naj-

pierw ukazao si twierdzenie, e z Polaków na S. D. „the greatest

part deserted to Toussaint"; Chanlatte, Cri de la natur (Cap, 1810);

Vastey, Notes, Essai sur 1. causes d. guerr. du Haiti (Cap, 1814,

1819; stanowisko promurzyskie); Clausson, Prec. hist. de la rev. de

S. D. (Par., 1819; stanowisko antymurzyskie kolonisty fanatyka);

Pamphile de Lacroix, Mem. pour serv. a Thist. de la revol, de S.

D., II, 1800-2 (Par., 1819; hezstronne); J. B. D., Sur S. D. (Par., 1814;

ciekawa wzmianka o murzynach w subie neapol. przy* obronie

Gaety i Ralabryi); J. N. Bouilly, Mes recapitul., III (Par., s. a.), 365

sq. o masoneryi ród murzynów na S. D.; Kosiski, w Mrówce

pozn., przedr. w Wandzie (1821), por. Am. K. we W.;Metral, Hist.

de rexped. fr. a S. D. sous le consul. de Nap. Bonap. (Par., 1825);

Bourrienne et ses erreurs (Par., 1830), 252 sq., dokumenty komisa-

rza Daura z S. D.; Las Cases, Memoria de Ste Helen, I (1842),

687 s.; Memoires de Napoleon (ed. 1842), 324 sq., por. Corr., pass.;

Lemonnier-Delafosse, Sec. camp. de S. D. 1803-9, proc. de souv.

hist. de la prem. camp. 1801-3 (1846); Wyprawa do S. D., wycig
z pam. Wierzbickiego, ed. L. Potocki, Bibl. Warsz., XXV (1847);

Luxa Opisanie S. D., ed. Wóycieki, ib. LVI (1854); Maachowski,

Rzut oka na leg., Przegl. Pozn., XV (1852), Wspomnienia z S. D.,

Czas, Dod., II (1856); Mem. et corr. du roi JerOme, I (1861), 91 sq.,

o jego wysaniu z Leclercem na S. D.; Mosbach, D. franz. Feldzug

auf S. D. (1882); Adams, Napoleon I et S. D., Rev. hist., XXIV
(1884; sabe i tendencyjne, w ówczesnym duchu antynapoleoskim
lunga i t. p.); Meinert, Legiony na S. D., Przew. nauk. i liter.,

XIV (1886; ródowe lecz nieporzdne): Norvins, Souven. d'un hi-

storien de Napoi., II, III (1896); Castonnet des Fosses, La rev. de

S. D. (1893; sabe); Poyen, Hist. milit. de la rev. de S. D. (ródo-
we); Roloff, D. Kolonialpolitik Napoleons (1899; sabe); Sloane, Na-

poleon's plans for a colonial system, Americ. hist. rev., IV (1899);

Prentout, L'ile de France sous Decaen (1901); GL Jean Hardy,

Corr. intime 1797-1802 (1901); Holland Ros, Life of Napoi., I (1902),

eh. XIV; Boissonnade, S. D. a la yeiUe de la revol. (1906); Vais-

siere, S. D., la societe et la vie creole (1909); Holland Ros, Wil-

liam Pitt and the great war (1911); id. Pitt and Napoleon (1912);

L. Dembowski, Voyage de retour de S. D., ed. Martin, Carnet de

la Sabretache, NN. 2.52-4 (1913-4).

(Str. 319 sq.) Przesilenie 1803-4: Corr., V1IMX; Murat, Lettr.

et doc, III; Boulay de la Meurthe, Corresp. du duc d'Enghien,

1801-4; Desmarets, Quinze aus de haute police; Pasquier, Mem., I;
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Maclelin,Fouche, I;Guillon, Compl. milit.;Picard, Bonaparte et Moreau

(1905); Daudet, Exil et mort de Moreau (1909); Gourgaud, Sainte-Hlene,

Journ. ined., I (s. a.), 388 sq., 9 janv. 1817 (sowa Napoleona): ,mme
Moreau a causó la pert de son mari, qui etalt bon, mais faible...

Je savais qu' ii avalt pris uatre mlUions (podczas kampanii nie-

mieckiej 1800-1); je n'en parlais jamais... (wejcie Moreau do spi-

sku) J'en fus informe par Deslróe qui me raconta que son mari

(Bernadotte) ne dormait plus, rSvait et parlait de Moreau et de

conspirations". — Afera z Ludwikiem XVIII w Warszawie: instr. Tal-

leyranda dla Galon-Boyera, agenta do Warszawy, janv. 1803; rei.

Galona, Vars., 16 mai, 18 juill., 2, 16, 20 aottt 1803; por. Daudet,

Los Bourbons on Russie (s. a.), 264 sq.; id., Hist. de Temigr. III

(1907), 294 sq.; Boulay de la Meurthe, I, NN. 117 6q.; Hue, Souven.

(1903), 245 sq.; Bibl. pol., III (Warsz., 1827), 40 sq.; [Mehee de la

Touche], Alliance des jacobins de France avec le ministere angl.

(Par., avr. 1804), 269 sq.: Mehóe jako „Stan. Jaboski, a polish

gentleman**; por. Caudrillier, Complot de l'an XII, Rev. hist.; LXXVIII
(1902), 45 sq.; nowe przyczynki u Boulay de la Meurthe, Corr.

Enghien, I (1904), NN. 244, 262 sq.: por. wyej t. I, II pass.-Akt
medyacyjny szwajcarski 19; reces powszechny niemiecki 25 lut.

1803.— Rozstrzelanie ?]nghien noc 20 mar. 1804.—Senatusconsultum

cesarskie 18 maja; koronacya w Notre Dam, 2 grud. 1804; w Me-
dyolanie, 26 maja 1805.

Czartoryski: jego koresp. z bratem Konstantym, Piattolim,

Nowosilcowem, Stroganowem, Woroncowem, Antraiguem, 1801-5,

i Mem., I, II; Traczewski, Dip. snosz. Rossii s Francjej, Sborn.,

LXX, LXXVII, LXXXII; Wasilczykow, Semej. Razumowskich; Arch.

Woronc, pass.; Gd. Duc Nicolas >Iikhailovitch, j. w., pass. (z re-

guy tendencyjna, wroga Czartoryskiemu wykadnia); Martens, IX

(Angl eterre), XIII (France); koresp. Morkowa, S. R. Woroncowa, Nowo-

silcowa, Razumowskiego, w znacznej czci niewyd., niezuytkowana
w powyszych wydawnictwach rosyjskich.—Czartoryskiego memo-
rya Sur le systeme polit. que devrait suivre la Russie, presente et

lu a Temp. Alexandre 1803 [z tekstu wynika, e przed wybuchem
wojny angl o-francuskiej, t. j. przed poow maja 1803].

Scena z aboklickim: Morkow do kancl. Woroncowa, Par.,

28 oct. 1803, Sborn., LXXVII (1891), 381 sq.; o tym Janie Kolumnie

aboklickim, póniej kreaturze M. W. Ks. Konstantego i Paskiewi-

cza, por. K. Komian, Pam., III (1865), 432 sq. -Imieniny Kociu-.

szki, 28 padz.: Morkow do Woroncowa, 1 [brak w Sborn.]: „le repas

tait donno a Kociuszko a Toccasion de son jour de nom. Plusieurs

generauK et senateurs francais y ont assiste, de meme que tous

les Polonais qui se trouvent a Paris, a Teiception du pce Sa-
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pieha... Mr. Maachowski et mme Mycielska... ont fait les honneurs

de cette orgie... „, 4 nov.; Woroncow do Oubriia, Pet., 30 nov; Oubrii

do Woroncowa, 26 dec. 1803, 10 mars 1804, Sborn., 394, 422, 434,

509 sq.—Kociuszko do Segura, 12 nov. 1803 [wielokrotnie przedr.

z bdn dat 31 oct., Decade hist., II (1824), 264 sq.; National

(1857) N. 364; Angeberg, Recueil (1862), 392 sq.]; wedle zapiski Je-

rzego Zenowicza, 6 list. 1850, „sam list Naczelnika do Segura by
przeeranie pisany pod dyktowaniem Kociuszki".

Intrygi petersburskie przeciw Czartoryskiemu: jego Mem.,

1, 361 sq.; koresp. Woroncowów, ostrzeenia Antraiga, Mallii itp.;

S. R. Woroncow do A. R. Woroncowa, 17 janv.: „on deteste Czar-

toryski a Berlin, ou, a mon passage, on m'avait fait mille insinna-

tions contr lui**, 24 janv. 1804 [ta kontrakcya pruska szczególnie

szkodzia Czartoryskiemu w Petersburgu]; Tatiszczew do A. Woron-

cowa, Pet., 1 dec. 1804: „la cabale qui en veut (au pce Adam) avait

redouble... a tel point qu'il a ete au moment de faire la culbute";

J. de Maistre, Mem. pol. et corr. dipl. (1858), 101: (Petersb., fevr.

1804) „Czartoryski est haut, dissimule... je doute qu'un Polonais qui

rgyait des pretentions a la couronne, puisse etre bon Russe",

i t. d.

Polacy w Paryu: listy Anny Sapieyny do Maryi Krasi-

skiej, 1803-4, Fakowski, Obrazy, I (1877), 219 sq.—Pam. Anny Sa-

pieyny, Podró w r. 1803-4, Pary, 15 Nov. 1803, Febr. 1804:

„wszyscy Moreau bardzo auj... chcia przywróci Ludwika XVIIL..

to zo konsula (Bonapartego), aby go (Moreau) zgubi... zdaje mi

si, e caa publiczno jest za Moreau", 26, 29 Febr.: „na kolacyi

u Pierwszego konsula... z moj bratow (Zamoysk)...", marzec

(o mierci Enghiena) „na Pierwszego konsula patrz jako na czo-

wieka, który wstpuje w lady Robespierra" i t. d. - Aleks. Sa-

pieha, 1772-1812; jego Podró po sów. krajach 1802-3 (s. a.; cz
w rkp.); Czarnecki, Rys zasug nauk. Al. Sapiehy, Roczn. T. P. N.

XIII (Warsz., 1820); Niemcewicz, Sanguszko, Pam., pass.; por. Iwasz-

kiewicz, Litwa w r. 1812 (1912), 361; Mile George, Mem. (ed. Cheramy,

1908), pass., o Sapiezie, „grand, mince, une physionomie charmante,

elegant sans affectation, tres simple, ...grand seigneur, ...homme

d'esprit", o swoim z nim stosunku, przejciu od niego do Bonapar-

tego, w stycz. 1802, itp.; o dalszej hojnoci dla niej Sapiehy, rei.

Lachevardiera do Ludwika XVIII, Par., 16 nov. 1803, Remacle, Rela-

tions secr. des agents de Louis XVIII a Paris sous le Consulat, 1802-3

(1899); Masson, Napoi, et les femmes, 132 sq.; dozór polic, nad Sa-

pieh i Moszyskim, buli. 28 sept. 1804, Hauterive, Police secrete,

I (1908) N. 359, por. wstawiennictwo Bonapartego za Sapieh, do

Pouchego, Corr., N. 8081; Brotonne, Dern. lettr. de Nap., I (1903),



429

N. 276.—Kociuszko a Fox: J. B. Trotter, late priv. secr. to Mr.

Fox, Mem. of the latter years of the right hon. Ch. Jam. Fox

(Lond., 1811), 229-234, o bytnoci K. u F. w Paryu, latem 1802;

„he (K.) was received and entertained by Mr. Fox with a cordiality

mixed with melancholy..."; wtedy te, 1803, ukaza si synny
wiersz Campbella, The. fali of Poland, o K.

(Str. 339 sq.) Misya Nowosilcowa: Gd. D. Nicolas MikhaiJo-

vitch, Alex,, I, 37 sq.: „cette mission... est une enigm, dont toutes

I es recherches dans les archives n'ont pu nous fournir le mot*;

w rzeczy samej wykadnie dotychczasowe, nawet Martensa, Rec,
IX, Holland Roscgo, Pitt and great war. 516, 522 8q., s niewystar-

czajce; istota rzeczy znajduje dopiero naleyte owietlenie w nie-

wyd. tajnej instr. i koresp. Nowosilcowa z Czartoryskim, pap. Piat-

tolego i t. d. Zdaje si, e w ju tym czasie przez Nowosilcowa wy-
dan zostaa wrogom Czartoryskiego najtajniejsza myl jego poro-

zumienia si z Bonapartem. Por. dyszce nienawici do Bonapar-
togo 1 Czartoryskiego poufne listy Armfelta do J. Mullera, 21 Juni

1805: „(Piattoli) ist ein grosser geheimer Anbeter Bonaparte8'',Beitr.

z. Gesch. Deutschl. 1805-9 (Schaffh., 1843), 96 sq.

(Str. 343 sq.) Trzecia koalicya: Holland Kos, Despatches

relat. to the formation of the third Coalition, 1804-5 (1904); Beer,

Zehn Jahre oest. Polit. (1878); Hansing, Hardenberg u. d. dritte

Coalition (1899); D. preuss. Kriegsvorbereit. u. Operationsplane

1805, w Kriegsgesch. Einzelnschr. d. Gr. Generalst. (1883); Massenbach,

Hist. Donkw. (Amsterd., 1809); Ulmann, Russ.-preuss. Polit. 1801-6

(1899); [mnóstwo orj^g. planów przygotowawczych sztabu pruskiego

1804 z pap. Massenbacha, Raucha, Goetzena itd. do wojny z Au-
stry, przemilczanych przez historyków pruskich, dochowao si
w parys. Arch. wojny ze zdobyczy 1806J: Wertheimer, I, Szylder,

III, Bailleu, II; Driault, Austerlitz, 1804-6 (1912; sabe). -kampa-
nia: Generalmaj. Krauss, D. Feldzug v. Ulm 1805 (1912); Colin et

Alombert, Campagne de 1805 (1902-4); por. oryginalny opis kla-

syczny tej kampanii, J. C. S. (orra), Commentarii de bello ger-

manico, I (Parisiis, 1806), II» pars altera (1807), napisany przez

póniejszego przedstawiciela franc. w Warszawie, uczonego Serr.'

—

Traktat anglo-rosyjski, 16 lip.; wymarsz Kutuzowa 25 sierp.; wy-

jazd Aleksandra z Petersb. 21, przyjazd do Puaw noc 29-30

wrze.; powrót Dogoruklego z Berlina i przewrót puawski, 16

padz.; Aleksander przejazdem w Warszawie 21, w Poznaniu 23, do

Berlina 25 padz.; konwencya poczdamska prusko-rosyj., 3 listop.;

wysanie Haugwitza 14, jego audyencya u Napoleona w Brnie 28

listop.—Napoleon w .Boulogne wydaje rozkazy do marszu od 24

sierp.; wyjazd do Parya, 2, z Parya do armii, 24 wrze.; kapi-
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tulacya Macka pod Ulmem, 19 padz.; Napoleon w Wiedniu, U
list.; Austerlitz, 2 grud. [por. kapitaln wiadomo urzdow
w Gaz. Warsz., jeszcze 17 grud. 1805, N. 101: „gówna batalia zasza
(pod Austerlitzem) ...wypadek dotd nie jest stanowicy... zwy-
cistwo nakoni si miao w kocu na stron wojska rosyjsko-

austryackiego*j; spotkanie Napoleona z Franciszkiem, 4; rozejm
austro-francuski 6; sclioenbruskie przymierze prusko-francuskie

podp. przez Haugwitza, 15; presz burski trakt, pokojowy austro-fran-

cuski podp. noc 26-7 grud. 1805.

(Str, 351 sq.) Kampania woska, Castelfranco: Dumas, Prec;

Koch, Massena; Sajnt-Cyr, Mem; Zanoli, Milizia; raport Lechiego,

Legn., 25 nov.; rozkaz dzienny Masseny, Gorizia, 26 nov.; buli. de la

G. Armee 4 dec. 1805, Corr. N. 9543; por. Gaz. Warsz. (1805) NN. 101,

103.—Polacy pod Austerlitzem: Annenkow, Ist. lejbgw. konn. póka
1731-1848, II (1849), 57 sq., 60, III, 81, IV, 133 sq.; Manzej, Ist. lejbgw.

huz. J. Wiel. pók 1775-1857, III (1859), 41 sq.; Iwanow, Sostaw
i ustrój, regu. russ. kawa. (1864); Luce, Uany J. Wiel. (1903);

Bobrowski, Ist. lejbgw. uan. póka, I (1903), 58 sq.; Panczulidzew,

Ist. kawalergardow, III (1903), 48, 61 sq. (wyborny opis Auster-

litzu); Thiard, Souven. 1804-6 (s. a.), 231, 241, o wziciu dywizyi

Przybyszewskiego i Tyzenhausa; por. niewyd. Mem. ga Dembi-
skiego pod 1805; Marbot, Mem., I (1892), 269, o wyratowanym, z za-

marzege stawu austerlickiego, na rozkaz Napoleona, rannym o-
nierzu rosyj., który okaza si polskim Litwinem; o stratach rosyj.

„rgtu huanów gwardyi, (skd) 400 ludzi tylko zostao". Gaz. Warsz.

(1805), N. 104; o rekrutacyi polskiej za Aleksandra najdokadniej

Szczepetilnikow, Komplektowanje wojsk w carstw. Aleks. I (1902);

por. Wiskowatyj, Ist. opisanje ode. i wooru. rossij. wojsk, IV-V

(1847); inne szczegóy dane bd w t. IV; por. te (W. Broniew-

ski), Zapiski morskowo oficera 1805-10 (Pet., 1818).—O kamliwej
kartce Aleksandra pod Austerlitzem,Napoleon do Savarego, Par.,

12 mai 1815: „de ce qui s'est passe a Austerlitz avec Temp. Ale-

xandre lorsqu'il fut coupe par Davout... du petit billet qu'il ecrivit

au crayon et qui doit etre aux Arch. de la secretairerie d'etat",

por. Bonnal, Les royalistes et Tarmee, II (1906), 384; Savary, Mem.,

II, 229.—Sowa ces. Franciszka do ks. Jana Liechtensteina po

pierwszem spotkaniu z Napoleonem: „letz, weil Fn gsoge hab, ietz

kann Fn gar nimmer leiden!* [Hormayr], Lebensbild. aus d. Be-

freinngskriegen, I (1841), 43.

(Str. 359 sq.) Historya legionów: pierwsz pobudk dali za-

pewne Godebski i Kossecki po wyjciu z pogromu wiosennego 1799;

zaraz t inicyatyw przejto ze strony przeciwnej, por. Barss do

Wybickiego, Par., 29 lip. 1799, o dziele, które „publikowa za-
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niierzamy... historyi cnót braterskich poczciwych legionistów...

wszystkie gupstwa, kalumnie, Intrygi odoylibymy do historyi

sekretnej", Listy znak. Pol., 33 s.— Tomaszewskiego Tabl. hist. d.

leg. pol. en Italie, 1801].

Koresp. Dbrowskiego i ilaukego z Godebskim, Kosseckim,

Kosiskim w sprawie materyaów do hist. leg.; w Extrakcie koresp. pol.

Dbrowskiego, midzy zapiskami z 25 prair. a 3 mess. IX (=14—22
czerw. 1801), wpisano jego rk: „Milan 9 Opisanie y hystorla Le-

giow Polsk.**; oryg. jego Memoiro militaire des Igions polonai-

ses en Italie, avec des pieces justificatives, dedie aux parens des

legionnaires, ócrit a Milan dans Tannee IX, w Bibl. publ. pet.;

istnieje te kilka autentycznych odpisów; por. Kraushar, Miso. hist.,

N. 16 (1907). Dbrowski ze sw kwater gówn przyby z Medyol.

do Cremony 8 czerw. 1801, skd w lip. jedzi do Reggia 1 Medyol.,

za 12 wrze. przeniós si na stae do Modeny, gdzie siedzia a
do grud. 1801 i skd uda si na Konsult do Lyonu. Wedle ga
Jul. Sierawskiego, Uwagi wiadka (pis. w maju 1830), Dbrowski
„Regulskiemu skadanie historyi legionów cakiem powierzy, ...ju

po wikszej czci, w garnizonach Cremony i Modeny uskutecznio-

ne... Uzupenienia... i poprawy g. Dbrowski nie wprzódy a w r. 1816...

do skutku przyprowadzi()... majc pod rk... Pflugbeila, z nim si
t prac, albo raczej przeksztaceniem zatrudni... Regulski, gdy
w 1817 by w Winnogórze i przejrza ten wieo przeistoczony r-
kopism, natychmiast z szczeroci wyrzek te sowa: „prosz ge-

neraa, aby mnie jako nalecego do ukadania tej mieszaniny ni-

gdy wspomina nie raczy* [te Uwagi zgryliwego Sierawskiego

(por. o nim Przyj, ludu, 25 sierp. 1849, N. 14) wymagaj jednak

pewnych zastrzee]. -Guibert, Essal gen. surlatact., (1770), nouv.

ed. publ. par sa veuve (Par., s. a.=1803; wskazywaoby to redakcy
Pam. Dbrowskiego skoczon po 1803, antydatowan na 1801, ja-

ko przymusowym, ze wzgldu na pobrygady i San Domingo,
kocu wykadu), I, 2: „si je m'egare,... qu'on me pardonne. Le dó-

lire d'un citoyen, qui r§ve au bonheur de sa patrie, a quelque

chose de respectable"; o Guibercie, 1743-90, por. koresp. Grimma,
Laharpa, mile de Lespinasse; Sógur, Gens d'autrefois, 197 sq.

Sprawa historyi leg. pol. wniesion zostaa do dyskusyi pu-

blicznej przez nieyczliwe dla legionów wzmianki w Histor. Un-
tersuch. iib. d. Deutschen, w Buchholtza Journ. f. Deutschl., U' (Beri.,

1816); na ten artyku Dbrowski, w stycz. 1817, przy pomocy Re-
gulskiego, wtedy dyrektora Szkoy kad. w Kaliszu, wypracowa od-

powied, ogadzon stylistycznie przez Tripplina i og. w Ludena
Nemesis, X^ (1817), 489 sq.; por. te Polit. Journ., II (1818), 625 sq.-

Pierwsze wycigi z Pam. Dbrowskiego og. Dom. Lisiecki, p. t.



432

Hist. legii pierw, z pism g. H. D. krótko zebrane, w Kiciskiego

Wandzie, I (Warsz., 1820), II, 49, 112, U5 sq., II, 31, 136 s.; por.

III (1821), 10, 31, 76, 166,233 sq., przedruk polemicznych Uwag Ko
siskiego, z Mrówki pozn., I (1821), 176 sq.; dalej poszy wycigi
Chodki, Hist. d. Leg., i przedr. pol. Kraszewskiego, w Zbiorze

Pam. upaskiego.
(Str. 369 sq.) Bonaparte do Hauteriva, 29 juill. 1804, do Se-

natu, 18 mars 1805, NN. 7883, 8449.- Dbrowski u Napoleona w Mo-
guncyi, 22 wrze.; do Parya 4 padz.; na koronacyi w Par., 2 grud.

1804; z deputacy wosk u Napoleona 15 mar.: na koronacyi

w Medyol. 26 maja; komand, korony el., 6; przegld pod Monte-

chiaro, 8 czerw.; adresy puku kawaleryi pol. do Napoleona, Na-

pies, 3 mai 1805; puku piechoty pol. (b. m. i d.). Koresp. Dbrow-
skiego, 1804-5; Monit. (1805), 25 dec, 1008; Zanoli, Sulla- milizia

cisalp.-ita., I (Mil., dic. 1845), 58 sq.. U, 385 sq.; Zancli-Focosi,

Tavole storico-pittor. (1845), rassegna data alle milizie... polacche

dairimper. e re Napoi, al campo di Montechiaro, giug. 1805; Lace-

pede, ]3t. gen. de la Leg. d'honn. (Par.. 1814), 205; Pingaud, Bo-

naparte presid. de la Rep. Ital., II (1914), 192, 416; Sokoowski,

w Czasie, LVII (1904), N. 234.-Montgaillard, Seconde guerre de

Pologne (Par., 1812); Souven. (1895); Mem. diplom. 1805-19 (1896),

25 juill., 26 aoflt, 25 oct. 1805, 87, 121, 156 sq.

Oficerowie polscy w kampanii 1805: Napoleon do Berthiera,

St. Cloud, 16, Chuquet, Ordr. et apost., I (1911) N, 656; id., 16 sept.,

Corr., N. 9994; Berthier do Napoleona, Augsb.. 12 oct. 1805, Picard-

Tuetey, Corr. ined. de Napoi., I (1912), N. 196; Skakowski, 251 sq.:

pap. Zajczka, Kobyliskiego itd.

Alarmy: Voss do Fryderyka-Wilhelma III, Beri., 15 oct.; Luc-

chesini do tego, Par., 23: „.,.que Tempereur voulait donner la Polo-

gne a son beau-frere le pce Murat... Reubell pretend... avoir con-

naissance de ce projet...", 25: pogoska o „depart pour Strasbourg

du gl. Kociuszko", 29 nov. 1805; Summeraw do Uermenyiego,

Wien, 25 Nov., Uermenyi do Summerawa, Lemb., 4, 14 Dez.; geh. Rap-

port Rohrera, Lemb., 12 Dez.; por. arcyks. Karol do ks. Albrechta

Sasko-Cieszyskiego, 25 dec. 1805, Criste, Erzh. Carl, II (1912),

602.

Zwizek patr. warsz. 1805: ustawy i przepisy zwizk., podpis.

„W. Nawarski prezes WW., D. Zawidzki z W. R., J. Kosiski, Lu-

dwik Kujawski sekr. Wydz. warsz."; „przysiga zwizkowych"; „ode-

zwa Napoleona, dd. w Monachium 6 Oktobra 1805".— Hier. Pgow-
ski w pamflecie „au peuple anglais", og. w Lond. w pocztku
1806, ju stwierdza, e Napoleon „a hien en effet adresse une procla-

mation aux Polonais de son camp en Moravie (en 1805)"; podobnie
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w licio do iiudberga, Lond., 1(> iiov, 1«06, doczajcie swój inemor.

15 dec. 1805: „Bonaparte, entre en Moravle, adresse une proclama-

tion a mes concitoyens"; podobnie w licie do Sewer. Rzewuskie-

go, Ilamb., 13 juill. 1807, wspomina o „odezwie Bonapartego do

Polaków"; sam w 1805 r. by w Warszawie (przedtem, 1802, bawi
w Lyonie razem z Orchowskim); móg wic mie udzia w tym
falsyfikacie; por. o nim raport Gd, Juge Regniera do Napoleona,

21 fevr. 1810 (skd okazuje si, e P. obok pienidzy rosyj.. ang.

i pruskich, bra te austr. przez Metternicha) w Arch. parys. ród
pap. ministór., relat. extór.; Desmarest, Qunze ans de haute police

(ód. 1900), 24 s.; Grasilier, Aventuriers polit. (1902), 308, 339,

342 sq.; Czas, Dod. VII (1857), 699 sq., z autobiograficznym listem

Pgowsklego do Rzewuskiego, Hamb., 1807, j. w.; Skakowski w Kw.

hist., XXXn (1918), 477 sq.; Pgowskiego projekt zamordowania

Napoleona, Plan contr Bonaparte concu... le 15 dec. 1805, ja-

ko zacznik do pisma do Budberga 1806, j. w.: J'aurai8 venge dans

son sang (Napoleona) mes infortuns compatriotes indignement

sacrifiós a S. Domingue"; wprawdzie póniej te papiery (które, we-

dle adnotacyi petersb. Arch. spr. zagr., pozostay w rku Aleksan-

dra do 1810, t. j. do rozstrzelania Pgowskiego) byy zakomuni-

kowane do Parya; lecz mimo to myl mordu moga by poddan
Pgowskiemu z póurzdowych róde rosyjskich, gdzie bya ona

wtedy na porzdku dziennym; por. Armfelt do Mullera, 14 Apr.

1806: „nur d. Tod d. Tyrannen kann uns retten; von d. Dolcie

eines unsterblichen Meuchlers (!) allein, den Jeder, d. noch Herz

u. Ehrgefuhl hat, mit seinen Wiinschen u. Segnungen begleiten

wird. hat Europa seine Rettung zu erwarten*, Beitrage, 115.

Polacy w Kalabryi: koresp. Dbrowskiego do padz. 1806:

Pam. Taskiego, Wierzbickiego; Napoleon do Józefa, 23 avr.: „gar-

dez avec vous los Polonais", 19 mai: Polaków do Sycylii (por. 7,

21 juin), 21, 31 mai 1806, NN. 10131, 250, 6, 303, 92; poraka Rey-

niera i Polaków pod Santa Eufemia, 3 lip. 1806; Du Casse, Mem.
du roi Joseph, II, III (1865); Masson, Napoi, et sa familie, III

(1900); Rambaud, Lettr. ined... de Joseph Bonaparte a Naples (1911),

9, 18 sq.; Naples sous Joseph Bonaparte 1806-8 (1911), 136 sq., D-
browski do Lemarois, Chieti, 15 sept. 1806; por. Loret, Midzy Jena
a Tyl (1902), 137. -Zapiska Dbrowskiego o 1806-7: „5 oktobra

(1806) g. Dbrowski odebra w Chieti rozkaz,... aby natychmiast

uda si do... gównej kwatery N. cesarza. Nie czekajc nawet na

zastpc, ga dywizyi d'Espagne, który po nim mia obj komen-
d w Abruzz(ach), i bez najmniejszej straty czasu, tego samego
dnia g. Dbrowski opuci Chieti, udajc si spiesznie z szefem

szwadronu Ilauke, swoim adjutantem, na miejsce swojego prze-
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znaczenia... Ju w drodze napotyka tum niewolników... ju byo
po bitwie pod Jena".

Zapiska Kosseckiego: „Z liczby 805 officerów z Legionów pol-

skich we Woszech i nad Renem, od 1797 r. do koca 1806 r.,

w którym istnie zaprzestay, pozostaj jeszcze przy yciu w 1845:

(wyszczególnionych imiennie, w porzdku alfabetycznym, 48 osób)...

5. Chopicki g. dyw... 7. Drzewiecki szef bat... 12. Klicki g. dyw...

16. Kossecki g. dyw... 22. Paszkowski g. bryg... 27. Redel g. bryg.

28. Regulski puk... 30. Roniecki g. dyw. 31 Ruttió g. bryg. 32.

Sierawski g. bryg... 38. Taski puk... 47. Zdzitowiecki puk...**.—

Godebski, List do przyjaciela, 1 wrze., do J. Drozdowskiego, 30

padz. 1805, Pisma, 1, 392, 421.
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Bourrienne 160-1, 235, 405—6,
426.

Branicki 347, 404.

Bremond 397,

Brune 12, 23, 35, 38-8, 49, 73-5,
93, 115, 124, 144, 146, 217-9.
223, 247-9, 319, 396, 399-
400, 403, 415—6.

Brunet 303, 314, 317.

Brunwicki ks. 379.
Brutus 260.
Bry 417.

Brzechffa 82.

Brzostowski 54.

Buchholtz 431.

Budberg 397, 433.

Bukowski 371.

Buonarotti 257-8.
Burzyski 65-6, 404.

Cabanis 401.

Cadoudal 320-1, 323, 367.

Calliard 40-1, 191, 227.

Cambaceres 151 — 3.

Carnot 175-6, 178, 193, 199,

205-6, 217, 219, 234, 323.398,

418, 420—1.
Ceracchi 258.

Cerclay 314.

Cetner 334.

Cezar 167, 344.

Chabot 271.

Chabaud—Latour 424.

Chadzkiewicz Ignacy 79 - 81,

109-10, 113,175, 201—2,205,
217, 336, 415.

Chadzkiewicz ojciec 79.

Chamand 27, 83, 96, 97, 267,

391, 395, 400, 407-10, 412.

Championnet 76-9, 81—4, 88,

93, 107-10, 113-6, 134—5,
155—6, 201, 259, 345, 381,

407—9, 414—6, 418—9.
Chanlatte 426.

Chaptal 274.

Charette 411.

Charpentier 282.

Charriere 401.

Chastenay 401.

Chavannes 192.

Chenier 424.

Chopicki 19, 22, 26, 98, 145,

261, 265, 267, 272, 352, 365,
392-3. 412, 434.

Chusowicz 203.

Chodkiewicz zob. Chadzkie-
wicz.

Chodko 403.407,410—6,425,432.
Christophe 295, 303.

Clairvaux 303.

Ciark 255.

Clausson 426.

Cobenzl 51, 186, 188-9, 214,

224-5, 244, 423.

Colaud 197.

Colletta, 408.



437

Conde 52, 321.

ConsalYi 230, 432.

Constant 401.

Costaz 424.

Czachórski 255.

Czacki 360.

Czartoryscy 29-30, 328, 334,
336, 346.

Czartoryski Adam Jerzy 14,

183-4, 229, 232, 314, 325-
31, 333-44, 346-50,1353, 355-
6, 367, 371, 373, 376, 420-1,
423-4, 427—9.

Czartoryski Adam Kazimierz
55—6, 360.

Czartoryski Konstanty 420, 427.

Dbrowska Augusta z Rackelów
73, 200, 360.

Dbrowska Karolina (Palombi-
ni) 73, 200.

Dbrowski Jan Henryk 9—12,
14-6, 18—28, 33-5, 38—9,
46, 48-51, 72-6, 78-84,
92—9, 101-2, 104—19, 121,

129, 134—6, 142-3, 147, 156-8,
164—7, 169—77, 192, 195—6,
199-206, 214, 217-20, 241—2,
244, 247-50, 252, 257, 261—72,
274—9, 281-3, 287, 311, 345,

347, 351, 359-66. 369—71,
377—82, 384, 389—97, 399—
401, 403-8, 409^25, 431—3.

Dbrowski Jan 84, 116, 200, 415.

Dbrowski Ksawery 80.

Darbois 313.

Daru Piotr 165, 401.

Daru ojciec 401.

Daunou 395.

Daure 426.

Davout 221, 223, 430.
.

Decaen 422, 426.

Decres 292, 296, 308.

Delacroix 31, 398.

Delzons 406.

Dembiski Henryk 406, 430.

Dembiski ks. 395.

Dembowski Jan 21, 158, 200-1,
219, 278, 375, 399, 404.

Dembowski Ludwik 299, 371,

426.

Denisów 412.

Desaix 404.

Deschamp 292.

Descorches 62, 400.

Desenne 422.

Desgenettes 403.

Desmarest 425—6, 433.

Dessalines 303, 315.

DessolJe 394.

Destaing 406.

Desyernois 405.

Dietrichstein 51.

Dmochowski 18. 21, 209, 362,
393 397.

Dobiecki 255, 370, 409, 422, 425.

Doguereau 405.

Dogorukow 334, 340, 349, 376,
429.

Dogorukowowie 423,

Dorota Kurlandzka 337.

Downarowicz 205, 421.

Drzewiecki 11, 84, 116-7, 145,

147, 151, 192, 242, 257—8,
362, 394-6, 398, 402. 407—8,
410, 416-19, 422, 425, 434.

Dubois-Crance 114, 141—2,
145 — 6, 151, 153, 157, 407.

415-6, 418.

Duboscage 411.

Ducos 42, 151—3, 159, 167.

Dufresnoy 402.

Dugua 301, 304.

Duhesme 381.

Dulfus 222, 370.

Dumaski 132.

Dumas 425, 430.

Dupuis 424.

Duroc 231, 373, 423.

Dziayska Izabella z Czarto-
ryskich 328.

Dziayski 80.

Dzieduszycki 240.

Dziurbas 303.

Eisbach 132, 209.

Elbieta Austryacka 186.

Elbieta Aleksiejewna 183—4,
323, 333, 423.

Emeryk 317.

Enghien ks. 321, 337, 369,426—8,
Espagne 433.

Erichson 390.

Estko 371, 413.

Faipoult 84, 409.

Falcki 25, 395.

Falkowski 309.
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Ferdynand Neapolit. 79, 82, 880.

Ferdynand Pruski 339.

Ferdynand III Toskaski 96, 409.

Ferdynand Wirtemberski 51.

Perraud 318.

Ferrou 305, 3U, 316—7.
Fijakowski 370.

Filip Pikny 403.

Fiszer 128, 145, 192, 194, 197,

246—7, 251-3, 280, 360, 405,

418, 421.

Focyusz 410.

Foissac 103, 414.

Fontanelli 374.

Forestier 98, 412, 414.

Fouche 37, 42, 130, 150, 168,

225, 320, 369, 400-1, 414,

422—3, 427—8.
Fox 289, 336, 340—1, 429.

Fra Diavolo 93, 381.

Franciszek I 50—1, 56, 75, 83,

112, 115, 127, 154, 166, 180-1,
186, 224, 235, 245, 257, 324,

346, 354, 357—8, 376, 386, 420,

424, 430.

Fressinet 303, 315—6.
Fryderyk II 110, 350.

Fryderyk August 159.

Fryderyk Wilhelm II 40, 52—3,
56.

Fryderyk Wilhelm III 40, 44, 53,

133, 137, 204, 221, 235, 346,
348—9, 357, 379, 384, 402, 432.

Galimberti 394—6, 407, 412.

Gallet 206.

Gall 50.

Galon Boyer 427.

Gambini 394.

Ganteaume 288.

Gaon-Guinou 285.

Garat 42, 138-9, 206, 397.

Gardanne 310.

Garnier 177.

Garran de Coulon 425.

Gawroski 128, 145, 192, 196.

George 335, 428.

Giedroy 13, 46, 48, 403, 417.
Giegud 54.

Girardin 420, 424,
Glotz 385.

Gnoiski 313.
Godebski Cypryan 14, 17—8,

28, 89, 104, 128, 144, 192—3,

221, 242, 244, 251 360, 362,
365—6, 384—7, 390, 397, 410-
1, 414, 430-1.

Godebski Ksawery 414.

Godefroy de Bouillon 69.

Godlewski 304.

Gohier 152, 411.

Goldbeck 56.

Goldsmith 426.

Gobiowski 100.

Gotrou 368.

Gourgand 427.

Grabiski 26, 66, 200, 202, 252,

261, 264, 271—2, 277—8, 306,

308, 351—2, 361, 365—6, 371,

374—4, 380, 396, 404.

Grabowska 27.

Grabowski Jerzy 27, 51, 80,

397.

Grabski 213, 272, 280, 298, 303.

Gregoire 289, 323.

Grimm 397, 402, 431.

Griois 421.

Gruber 183, 187, 290.

Gudowicz 402.

Guibert 364, 431.

Guinguene 424.

Guttin 85-6, 162—3, 418.

Habsburgowie 86, 324.

Hannibal 98, 412.

Hardenberg 429.

Hardy 426.

Haugwitz 45, 56, 354, 357—8,
379, 402—3, 429.

Hauke 279, 360, 363, 431, 433.

Haumann 26, 66, 396, *404.

Hauterive 369, 423.

Hauteval 398.

HedouYille 286, 328.

Helena Pawówna 237, 242.

Helfflinger 133.

HelYÓtius 401.

Helyetiusowa 401—2.
Henry 104, 414.

Henryk, Walezy 215.

Hermann 86, 115.

Herycy 422.

Hoche 15, 76, 80, 150, 220.

Hoene-Wroski 176.

Hoowiski 408.

Hormayr 430.

Hornowski 103.

Horodyski 209, 422.



439

Hottinguer 398.

Hae 427.

Hurwicz 66-7, 405.

Ibrahim bej 61.

Jabonowski 27, 78, 80, 105,

177, 219, 252—4, 204, 271, 273,

280, 298—9, 302—3, 397, 412,

414, 419.

Jaboski zob. Mehee.
Jacewski 370.

Jakubowski 103.

Jan III Sobieski 24, 395.

Jan arcyks. 214, 220, 222, 345,

351.

Jasiski Ignacy 272, 311—3,
315-6.

Jasiski Jakób 80, 312, 408.

Jefferson 32—3, 398.

Jenner 126—8, 417.

Jerzmanowski 375.

Jerzy III 154, 235, 340.

Jerzy IV 340.

John 371.

Josolowicz Berek 82—3, 193,

370, 408—9, 412.

Joselowicz Józef (Berkowicz)

408.

Joubert 37, 75, 83-4, 88, 93,

106-7, 109—11, 113, 134—5,

141, 400, 406 410, 414.

Jourdan 88, 118, 121, 129, 135

150, 230, 350, 374.

Józef palatyn 52, 63, 86, 185—6,
420.

Józefina cesarzowa220, 287, 335.

Julian 189, 421.

Jung 254, 272—3, 280, 282, 299,

375.

Junot 321.

Jurgaszko 100.

Kamiski 410.

Karaiczay 99.

Karol Wielki 323—4.
Karol arcyks, 83, 222,269,344—5,
350—2, 377, 432.

Karol Emanuel IV Sardyski
322.

Karolina Neapolitaska 50, 62,

76, 257, 380.

Karwowski 83, 408.

Ksinowski 371.

Katarzyna U 19, 43, 57, 82, 85,

87, 183,228,231,326,331,355,
365, 402.

Katarzyna Pawówna 98.

Katylina 114.

Kellermann 355.

Kiciski 432.

Kicki 185, 420.

Kiekiewicz 396, 405.

Kerzkowski 388, 425

Kisielew 408.

Kleber 26, 70-1, 76, 396, 404-6.
Klemens V 403. .

Klicki 365, 370, 434.

Kniaziewicz Grzegorz 385.

Kniaziewicz Karol 10, 14, 35,

51, 77-8, 80-1, 83-4, 97,

107, 109, 112, 116-8, 120—6,
127-9, 134-5, 137—40, 143—
4, 147, 151, 157-8, 164—5,
169—77, 192—203, 206, 213—
218, 221—2, 239—46, 245-53,
266, 280, 346, 360, 362, 365—
6, 373, 377, 381, 389—91, 397,

399—400, 402-4, 407—8, 10.

413-22, 424.

Kobylaski 304.

Kobyliski 375, 432.

Kochanowski 54.

Koczubej 80, 229-30, 232, 424.

Kolecki 420.

Kotaj 30, 42, 204, 240, 327, 336,

417.

Koyczew 291, 226-7, 231, 326,

422.

Komorowski 200.

Konopka Jan 367, 370.

Konopka Kazimierz 107, 114, 143,

200, 410, 412.

Konstanty Pawowicz w. ks. 18,

86, 100, 162—3, 195, 207, 237,

250, 329-30, 334, 353, 355, 413,

427.

Korsaków 86 115.

Kociuszko 9, 14, 28-35, 38-
40, 42-50, 54-5, 72, 75, 82,

96, 107, 116-28, 131-5, 137—
45, 151-2, 158, 164, 176—72.
175—6, 293-201, 204-14,217,

244, 246, 289, 311, 316, 331—
3, 335-7, 348, 368, 376, 378,

383, 395—403, 408—11, 415-
22, 427—9, 432.
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Kosiski Amiluar 21,103, 278,

360, 362—3, 384, 392—3, 397,
419-1, 414, 425—6, 431—2.

Kosiski J. 432.

Kosseccy 391.

Kossecki Franciszek Ksawery
18, 84, 116-7, 144, 147, 192,

213, 242, 251, 362,390—1, 405,
411, 416-9, 421—2, 430—1,
434.

Kossecki Stanisaw 390, 405.

Kostanecki 370.

Komian 427.

Kralewskl 403.

Krasicki 334.

Krasiscy 335.

Krasiska z Radziwiów 334— 5,

428.

Krasiski 334.

Kray 88, 90, 102, 177, 181, 193,

197, 214, 220.

Krzyszkowski 303.

Kujawski 432.

Kutaisow 188.

Kutuzow 38, 345, 343, 355, 429.

Lachevardiere 428.
Laclos 401.

Lacrosse 288.

Lacuee 140, 420.

Lafayette 66, 234.
Laharpe Fryderyk-Cezary 57,

62, 86, 125-7, 231, 337, 417.

Laharpe Jan Franciszek 431.
Laborie 243—4.
Lahoz 37.

Lamarue 399.

Landrieux 409.

Laplace 151.

Laplume 304, 314.

Lareveillere 39, 44, 130, 134,
395—6, 398—400, 402, 409, 414.

Laroche 179, 397, 415, 420.

Larrey 406.

Las Cases 426.

Lascy 353.

Laujon 425.

Lavallette 163.

Laverne 411.

Lear 356.

Lebrun 42, 153, 167—8, 214—6,
332, 401, 416, 424.

Lechi 306, 430.

Leclerc 202—6,299—302. 304—
4, 309, 361, 426.

Lecoulteux 401.

Lecourbe 319.

Lemarois 433.

Lemercier 152.

Lenkiewicz 370.

Lespinasse 432.

Leszczyski 421.

Letombe 31, 398.

Levenehr 99.

Levi 405.

Liberadzki 51, 90.

Liechtenstein 222, 245,358,430.
Lisiecki 431.

Livius 412.

Louverture Izaak 286, 294.

Louverture Pawe 317.

LouYerture Toussaint 285 — 8,

294—5, 301, 317, 426.

Louverturowie 285.

Lubecki Hieronim 99.

Lubecki Ksawery 99, 413.

Lubomirska 330.

Lucchesini Girolamo 180—90,

224, 343, 376, 379, 420, 423,

432
Lucchesini Maurycy 190, 421.

Lucehesiniowa 290.

Luden 431.

Ludwik I Etruryjski 225, 242,

244, 254—5. 281.

Ludwik XIV 283, 289, 291.

Ludwik XV 284, 291.

Ludwik XVI 126, 403.

Ludwik XVIII 52, 87, 129, 163,

215, 232, 320, 427—8.
Ludwik Meklemburski 237,

242, 250.

Luiza Pruska 53, 235, 349.

Lu 310, 420, 425.

azowski 60—1, 66, 68-9, 404.

ukasiski 391, 393, 417, 422.

Macandel 284.

Machiayelli 132.

Macdouald Jakób Stefan 51,

77—8, 80, 84, 88, 93—4, 97-
8, 101—2, 105, 217, 247, 319,

381, 397, 403, 407, 409-10,
412-3.

Mac-Donald 51.



Mack 70-9, 345—6, 350, 408,

430.

Madeyski 303.

Mahomet 24, 394.
Maistre 428.

Malot, 430.

Maliszewski 21, 47, 80, lOS— 10,

113, 137, 405.

Malouet 425.

Malte-Brune 167.

Maachowska, 425.

Maachowski Kazimierz 18,258,
262, 267—8, 271—2, 311—4,
317, 375, 425-6.

Maachowski Stanisaw 55, 334.
Maachowski Stanisaw jun.

428.

Marek Aureliusz 24.

Mar et 153.

Marmont 249, 270.
Marya Antonina 50, '235, 357.
Marya Luiza Anstryacka 181.
Marya Luiza Etruryjska254—5.

Marya Teodorówna 323, 333.
Marya Teresa 186. '235.
Massena 12, 115, 135, 144, 155,

174, 177, 179-80. 200-2. 216-
7, 319,350-3,374-5, 380-1,
420-^1, 430.

Massenbach 379, 429.
Masson 413.
Mazzini 258.
Mehee 320, 427.
Melas 88, 111, 177, 179, 214, 217.
Melzi 180, 248, 277-80, 306,

308, 369, 425.

Meno u 404, 406.

Mercier 85—6.
Merlin 130, 414, 417.

Merveldt 197.

Metra! 425—6.
Metternich 422.

Miczyski Józef 172.

Miczyski Karol 172.

Michelson 346.

Mickiewicz 18, 311.

Mierosawski 113—4, 217.

Mikoaj I 208, 328, 391.

Milet 84, 88, 106, 114, 117—8,
123—5, 127, 415—6.

Milewski 395.

Mikowski 99.

Mimont 406.

Miot de Melito 420.
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Mirabeau 66.

Muiewski 28, 46, 397, 403.

Molay 403.

Molier 422-3.
Moncey 249, 262—3, 266, 424.

Montecucculi, 415.

Montesuiou 215.

Montgaillard 372—3, 432.

Montrichard 410.

Morawski 408.

Moreau 70, 88, 90—2, 97, 105—
7, Ul, 113-4, 147, 150—2,
155, 170, 177-8, 181, 188,193,
196—9, 2o2-3, 220-4, 240—
1, 243—4, 256, 263, 293, 319,

321 — 2, 335, 337, 367, 412,
414-5, 421, 424, 427-8.

Moreau z Hulotów 220,319, 427.

Morkow 231, 326, 331-3, 427.

Moskorzewscy 303.

Mostowski 160, 379, 389.

Moszyski 334, 336, 369, 428.

Moulns 152.

Mailer 429, 433.

Murad bej 61.

Murat 249, 251—4, 260, 2ft3,

265-6, 268—72, 274—8, 280—
2, 296-7. 306—9, 312, 321,

350, 353, 366, 374, 376, 379,

405, 426, 432.

Mustafa pasza 71.

Mycielski 132, 414, 417-8, 428.

Nadolskl 416.

Napoleon 1 9—10, 12, 14-6, 23,

25-6, 31, 35-6, 38, 43, 57—
64, 66—74, 76, 81, 84-6, 89,

91, 94, 100, 102-3, 109, 118,

122, 140, 137, 142, 146, 148—
63, 165—70, 172—82, 187—9,
196—6, 198-9, 202—7, 214—
6, 218, 210—1,223—8,230—1,
233-95, 247-50, 252 — 60,

262—71, 273 — 82, 286-98,
300—1, 305—10,315—6,319—
26, 328—39, 341-8, 350—1,
353—9, 366—81, 383-7, 397,

400—1, 403-7, 411; 415 — 6,

418-24,426—33.
Napoleon III 328.

Nawarski 432.

Neipperg 181.

Nelson 61, 350.

Nencha 311.

Napoleon a Polska. III. 28.
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Ney 293, 322, 351, 376.

Neyman 26-7, 110, 114, 134,

175, 393, 396—7, 4U—5, 417.

Niemcewicz 428.

Niesioowski 54.

Noailles 287.

Nodier 401.

Norvins 426.

Notkiewicz 371.

Nowosilcow 295, 229, 334, 341.

427, 429.

Ochs 125.

Ogiski 41, 425.

Orctiowski 132—4, 138-9, 206—
9, 213-4, 241 — 2, 336, 378,

417-8, 422-3, 433.

Ottavi 309.

Oubril 181, 333, 428.

Oudinot 202.

Oyrzanowski 317.

Oarowski 355.

Pac 334, 391.

Pgowski 367, 378, 432-3.
Pahlen 184, 228—9.
Pakosz 158, 200, 206, 285.

„Pallavicini" 189, 421.

Pampliile de Lacroix, 423.

Panin 40, 44—5, 88, 184, 186—
7,190-1, 227—32, 402—3.

Parandier 402.

Paskiewicz 427.

Pasuier 426.

Paskiewicz 391.

Paswan Ogtu 80, 402.

Paszkowski 368, 410, 417 — 8,

434.

Pawe w. 410.

Pawe I 13, 30—1, 34, 40—1, 43-
5, 47, 50—5,57, 60,62, 85-8
98, 115, 125, 129, 137, 172-8
190-1, 204, 206-7, 215—6
224—30, 232-3, 235—6, 242

250, 320, 327, 336, 338, 355
397, 402-3, 410, 420, 422—3

Pawlikowski 209—10, 213—4
221, 422.

Pawlikowski ojciec 422.

Perrochel 127.

Persa 376.

Petiet 180, 248.

Peyri 351.

Pflugbeil 363, 415.

Piattoli 337, 341—2, 427, 429.

Pichegru 87, 321.

Pino 279, 306, 309.

Piotr w. 23, 52, 410.

Piotr Wielki 57, 346, 410.

Piotr III 184, 228, 326.

Pitt 230, 289, 293, 344.

Pius VIII 25, 85, 183, 190—1,
226. 230, 257, 324, 385, 389,

403.

Plancy 401, 416.

Patów 228.

Polonus 193.

Poniatowski Józef 14, 36, 53,

347, 349, 360, 404, 411.

Posselt 398, 407.

Potemkin 19.

Potoccy 349.

Potocki Ignacy 30, 42, 55, 347,

402.

Potocki Szczsny 80, 96.

Pouqueville 404.

Pourrat 401.

Pozzo di Borgo, 417.

Prdzyski 209, 312, 422.

Przebendowski 298.

Przybyowski 404—5.
Przybyszewski 355, 430.

Przyszychowski 82, 396, 405
408.

Puaski 370.

Radziwi Antoni 54, 56, 3S9.

Radziwi Walenty 334.

Radziwiowa 56.

Radziwiowie 349.

Rapp 322.

Raucb 429.

Razumowscy 403, 427.

Razumowski 45, 50, 339, 348,

403.

Rebmann 15—6, 257, 389—90.
Redel 74, 103,270,272,365,400,
406-7, 434.

Regnier 433.

Regulski 363, 431 ,434.

Rehbinder 86.

Keinhard 106, 142, 153, 414,

418—9.
Reisky 420.

Rembowski 303.

Remusat 421.

Repnin 40, 52, 402.
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Reiibell 37, 39, 43, 85, 123, 130,

285, 400, 402, 414, 432.

Rey 78.

Reynier 70,319, 352, 381, 433.

Richepance 296, 302,
Rigaud 286,

Hivaud 38, 120, 2S0, 298, 400,

416.

Rcbespiorro 428.

Rochamboau Donat Józef 303—
5, 313, 318, 301.

Rochambeau Jan Chrzciciel
305.

Rochefoucaukl 287.

Rogal iiiscy 3()3.

Rogaliski 404.

Roguet 400.

iioian 351-2.
Rohror 376-7, AW.l.

Romanowowie 'Mi.

Ros 209.

Rosenberg 86

Rosenfeld 193.

Rosnowski 370.

Rostopczyn 186-8, l'Jl, 295, 420.

RouSwSeau 29, 85.

Roniecki 18, 145, 194—5. 241,

246,252-5, 264, 268, 270-3,
277-8, 280, 306, 351-2, 361,

365, 370-1, 373-4, 380, 391,

415, 434.

Royer 200.

Rusca 97—8.
Ruszkowski 303.

Ruttió 371, 411, 434.

Rymkiewicz Franciszek 18—21,
27—8, 35, 49, 72, 74—5, 90,

94, 105, 122, 129, 132, 144,

177, 362, 365—6, 391—2, 397,

399—400, 403, 406—7, 409—
11, 417.

Rymkiewicz ojciec 391.

Rzewuski Henryk 408.

Rzewuski Seweryn 433.

Saint-Albin Hortensius 407.

caint- Albin Rousselin 108,110,
405, 407.

Saint-Cyr 24, 27, 51, 105, 111,
202, 351-2, 361, 374, 394,
396—7, 415, 430.

Saint-Hilaire Geoffroy 405.
Saint-Julien 181, 188, 421.

Sainte- Suzanne 202.

Sala 395—6.
Saliceti 255, 310.

Samborski 420.

Sandoz 45, 189, 402.

Sangowski 192.

Sanguszko 428.
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Segur 206, 331—3, 428.
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Szumlaski Józef 26, 60-1, 66,

396, 404.

Talleyrand 32—3, 41, 43, 57, 86,

106, 120, 127-8,130, 133,150,
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Zawadowski 43, 402.
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